
С Алеко Константинов...

НА ПЪТ!
Дойде най-сетне дългоочакваният ден. Няколко вечери 

поред близки и познати дойдоха да се сбогуват с нас и 
изпратят. Сякаш тръгвахме за Божи гроб, хаджии да ставаме. 
Едни ни се радваха, други полускрито завиждат, трети ... кой 
ги знае какво са си мислили, но верни, най-верни наши 
приятели. Всички носеха стаена тревога. Все пак, път е това 
„в странство“. Пък и виж им годините на двамата. И 
автомобилчето, гдето ще пътуват с него.

Всъщност, тревогите на моите близки ме успокояваха. Вече 
казах, че близо десетилетие никъде не бях пътувал. Знаех 
обаче как пътуват истинските съвременни хора, особено ако 
пък това е на държавна сметка. Качва се на бързия самолет 
и пристига - по време - преди да е тръгнал. София - Москва 
за три часа, София - Ню Йорк за девет часа, София - Токио, 
за петнайсет-двайсет часа. Ние щяхме да пропътуваме из 
гръцката земя 450 километра за повече от 15 дни. Кой е като 
нас?

Грижата за колата, паспортите и парите бяха мое 
задължение, а жена ми - храната и багажа. Тя извади от най- 
горните кътчета от гардероба целия ни плажен реквизит: 
бански гащета, надувни възглавнички, сенници, шапки и какво 
ли не. Наистина ние отивахме на морски курорт, но чак пък 
толкова... Един огромен куфар се изду до пръсване. Естествено 
щяха да ни трябват чинии, лъжици, вилици, ножове, чаши. 
Неотдавна жена ми бе купила една пластмасова оранжева 
топка, по-голяма от футболната. Двете й половини 
представляват супени купи, а между тях - табличка за хляб.
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В едната половина на сервиза се събираха 18 чинии, три 
размера по шест бройки, а в другата - шест чаши.

- Съпруго, има си хас и това да носим! Вземи две чаши 
и две чинии и толкоз!

- А, така ли?
- Добре, добре спирам.
Вечерта преди тръгване подредих багажа. Отзад в багажника 

куфара с храната, чантата с резервните части и инструменти 
на колата, някоя и друга дрешка и двата сгъваеми плажни 
стола. Масичката им сложих вътре в купето, като с нея 
притиснах тубите за бензин. На задната седалка бе големият 
куфар с дрехите и до него райзеташето. Още две одеяла, гдето 
закриваха тубите и най-отгоре радиоапарата, моя фотоапарат, 
огромната оранжева топка-сервиз и не по-малко огромната 
периферия на сламената шапка на съпругата. А тъй като бях 
залепил накриво знака „БГ“, нямаше никаква видимост през 
задното стъкло. Нейсе, все ще я караме някакси.

В седем часа сутринта, още полусветло на 18.09.1986 година 
тръгнахме. Не минахме и две преки от дома и ... „стоп“ - 
каза жена ми:

- Забравила съм си жилетката!
Преглътнах мълчаливо. Тепърва ме чакаха по-силни емоции 

от този род.
Пак тръгнахме. Дядо Трабант яко се бе сплескал под 

тежестта. Той вече не подрипваше, не подскачаше, както 
когато само аз или двамата сме в него, факт е, че единственият 
дефект на Трабанта е този, че има „твърда федерация“. Сега 
обаче горкото автомобилче се бе прилепило към земята, за 
да се нагоди към неравностите на пътя, старите му кокали 
/железата/ пукаха, скърцаха, кашляше, пухтеше, но пак вървеше.

Като всеки старец.
- Направихме голяма грешка, че не сложихме отгоре 

багажника - подхвърли Антоанета.
- Защо? - запитах аз, макар да знаех какво мисли.
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- Защото нищо не се знае. Този мокетаджия в Солун може 
да продава и килими. Обещала съм на дъщерята да й купя 
килим за рождения й ден.

- Хайде де, от Гърция ще носим килим. Ще го сложим 
отгоре на колата и така ще пътуваме. Така ли?

- Защо пък не, стига да ни излезе евтино.
Пак замълчах. Прочее, така е било през целия ни живот. 
Наближихме Благоевград. Бе едва девет часът.
Минахме го, минахме и Симитли. Новото шосе с тунели, 

пресичаше направо големия завой при Крумник и изведнаж 
се шмугваше в дефилето - Кресненското дефиле.

Денят бе светъл, топъл, слънчев. Небето синьо - италианско 
синьо, а настроението ни, въпреки „кратките схватки“ отлично. 
Знам това дефиле от преди 50 години. В късните дни на месец 
май тук ухаят на свобода хиляди, хиляди люляци. Струма бе 
чиста и прозрачна. Не бях минавал през Дефилето от преди 
повече от двадесет години. И днес то не се бе променило. 
Дори бе станало още по-хубаво в тези късни летни дни. 
Зеленината бе свежа като пролетната. Тук-таме блестеше по 
някой и друг жълто-бакърен лист. Възправяха се скалните 
грамади от двете страни на реката. Тя се провираше между 
тях спокойна, плавна, уверена.

Спряхме на „Гара Кресна“. След като дигнаха телените 
релси и „нормалната“ железница се запровира из тунелите, 
тя стана чудесно кокетно крайпътно ханче. В близките години 
е бил построен нов, модерен ресторант, но все пак романтиката 
на старата сграда - гарата-ханче - бе ненадмината. Часът бе 
едва 10.30.

- Можехме да стигнем до Солун, колко му е .... - пак поде 
жена ми.

- Вярно „колко му е“, само 312 километра. Но ние не 
бързаме. Няма за къде, за кога и защо да бързаме! Я остави 
тази грижа. Ще пренощуваме в Сандански, а утре рано, хайде
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за Гърция. Не забравяй, че от утре ни тече застраховката.
Планината се поуспокои, сниши се. Пътувахме из 

Санданското поле.
Нито в Серес, нито в Кавала, нито даже в Солун така сме 

се лутали, както из града на Яне Сандански, бившия Свети 
Врач. Една улица - „път с предимство пред всички останали 
пътища“ - криволичеше из града и ту се качваше нагоре, ту 
се спускаше, стеснена с ограничителни знаци за влизане 
наляво или надясно. Хеле, след като питахме на ясен български 
език няколко милиционерчета, намерихме „Дома на 
монтажника“.

Гърличкови ни посрещнаха от радушно, по-радушно. Тяхната 
стая гледаше на югозапад и от височината, в пълнота се 
виждаше новия модерен хотел - балнеосанаториум, строен от 
австрийска фирма.

Гърличкови - бездетни хора - водеха със себе си едно 5-6 
годишно момиченце да им създава радост и грижи през време 
на почивката.

Заглеждам се в новия хотел-балнеосанаториум.
- Казаха ми - подех аз, - че в този хотел трудно можеш 

да се вредиш, а? Прочее, и да се вредиш каква полза. Плащаш 
54 лева на ден, толкова ли е?

- Хич и не сме питали - отговори Гърличковица, - Я, по- 
добре вижте какво чудо се гради на височината над хотела!

Наистина, в най-причудлив вид вече бе построена една 
масивна сграда, с площадки в подстъпите към нея, с ограда 
и т. н.

- Това е новата резиденция на др. Тодор Живков.
„Браво, осеяхме страната с дворци“.
- Но е ясно, че ще я стопанисва благоевградския окръжен 

партиен секретар Причкапов, местния гаулайтер.
- Ех, хубаво, хубаво - потвърдихме ние и пак наляхме 

чашите с домашна ракия.
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Думата взе племенницата на Гърличкови. Горкото дете, 
научило от детската градина едно хубаво стихотворенийце и 
сега ни го декламираше. „Уроците са свършени, почва 
ваканцията и сега всички са ....

- Болни, весели, свободни ....
- Не бе рожбо - поправяше я Гърличкова:
- Волни, весели, свободни - така трябва да се казва.
- Не - упорито се дърпаше детето. - Учителката така ни 

каза: „Болни, весели, свободни“....
Това мило детенце, а и това непретенциозно 

стихотворенийце, стана нашия девиз през цялото пътуване.
Рано сутринта вече се подготвяхме за път. Бях пъхнал още 

една бутилка водка в чантата с шофьорските инструменти 
„само за мен“. Още ни се друсаха ставите от смях за това 
„Болни, весели, свободни“. Гърличкова ни махаше от 
прозореца, съпругът й ни се радваше най-искрено, а когато 
запалих колата, натиснах газта и тръгнахме, милия човек 
изневиделица изля една бутилка вода пред нас.

- Да ви върви по вода - махаше ни с ръка.
„Чичко Гърличко ни поля вода“ - засмяхме се ние. И това 

стана втори наш девиз. Психологически, на които се опирахме 
/или поне аз/ през цялото ни пътуване из „неизвестността“.
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