
Рашо Рангелов

ГРАНИЦАТА - И ОТТАТЪК НЕЯ

В ранния час автомобилчето ни, огънато под тежестта на 
багажа, включващ вече и два бели български хляба, се 
търкаляше по неравния път, пак скърцаше, пърпореше, на 
места подскачаше от грапавините. Вътре в него ние се 
чувствахме като .... охлюви. Носихме си къщичката, в нея 
щяхме да се крием, ако някаква опасност ни грозеше. Или: 
ха, излезем от черупката и нещо лошо ни предстоеше, пак 
щяхме да се пъхнем в нашата черупчица.

Разбира се, не това мислехме. Настроението ни бе толкова 
„приповдигнато“, толкова ни бе весело, толкова бяхме 
нетърпеливи - минута по-рано да минем „оттатък“.

Край нас префучаха няколко леки коли - доларови - току- 
що пресекли границата. Един войник излезе от караулната 
будка, махна с ръка да ни спре, усмихна се и рече:

- Границата ли минавате?
- Да, разбира се - важно отговорихме ние.
На два-три километра пред самата граница нова 

изненадваща гледка. Срещу ни крачеше едър, не толкова млад 
/35-40 години/ мъж с грамадна раница на гърба. Крачеше 
бодро и уверено. Не, не беше хипи. Стегнат, облечен 
туристически, сериозен. Кой беше той, откъде идваше, накъде 
отиваше? Защо отиваше, какво търсеше? Имаше ли пари в 
джоба си, или нямаше? Бог го знае! Може би гонеше .... Какво 
гонеше? „Облаците, облаците .... както бе казал Бодлер. 
„Скитник“! Скитник, в съвременното разбиране на тази дума. 
Той бродеше да види свет. И да го види сам.

Моят приятел Емил Елмазов бе написал една чудесна
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книга, една чудесна апологетика на скитничеството. Скитникът
- керванджия, скитникът - хаджия, скитникът - спирач по 
влакове. Нали и ти, Алеко, беше един „скитник“? Нима в този 
момент аз и жена ми не бяхме скитници, търсейки нови земи, 
нови хоризонти, нов свят?

Дълбоко в човешката душа, както основно психологическо 
състояние е заложено /и трябва да бъде заложено/ чувството 
за скитничество. Вероятно няма по-голямо нещастие за здравия 
човек от това да го заключат в една клетка - дори златна
- и да й турят резето. След два или три километра и ние щяхме 
да се измъкнем от „желязната завеса“, вече 42 години пред 
мен. „Ще я пресечем желязната завеса, а после .... ? После 
пак ще се върнем, защото човек не може да излезе от 
собствената си кожа, от собствения си дом, работа, родина. 
Ще му остане само спомена и копнежа ....

- На добър път неизвестни приятелю. Погледай света и 
недей много се занимава с политика, защото - по всичко 
изглежда - от това по-глупаво няма.

Прочее, дали този човек имаше пари - натъпкан с долари
- с тлъста чекова книжка - или бе гол като пушка? За втори 
път си зададох този въпрос и веднага си отговорих каква 
глупава постановка? Нима и да имаш и да нямаш пари не 
е едно и също? Душата на скитника /а това значи на истинския 
човек/ може да бъде нахранена с комат хляб и стоплена с 
едно съдрано чердже. Душата трябва да бъде свободна, за да 
бъде в непосредствен досег с Божия свят.

- Внимавай да не ни пребиеш точно пред границата - сепна 
ме жена ми и аз отново стиснах кормилото.

Хубави модерни постройки, почти като калотинските, 
означаваха край на родна България, на социалистическия 
лагер, на Варшавския договор. Оттатък беше Гърция, 
Капитализмът, НАТО. Значи граница, но не обикновена, а 
на два свята. „Желязна завеса“ нямаше, но изглежда, че и 
тези, които влизаха, а и тези, гдето излизаха, добре я чувстваха.
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Митническата власт /часът беше осем без пет/ още не беше 
дошла. Бяха ни изпреварили две коли, от които излязоха 5-6 
младежи - момичета и момчета - елегантни, богати и нахални. 
Погледнаха с презрение трабанта и с почти същото чувство 
двамината негови застаряващи пътници. Зад нас прогърмя и 
един български автобус.

- Дай да преварим този автобус, защото ще има да чакаме, 
да чакаме .... - наруши доброто ми настроение съпругата.

Аз също бързах да преварим автобуса, но по други 
съображения. Исках да знам, да чувствам, че зад мен - 
подкрепили гърба ми - има наши родни българи. Дали бих 
ми оказали в нещо помощ - това е без значение.

Млад, интелигентен и любезен митнически чиновник ни 
подаде декларациите да ги попълним. Пишехме ред по ред, 
но когато стигнахме до графата: „Каква чуждестранна валута 
изнасяте“, жена ми заподскача около мен, заби нос в 
декларацията ми и прочете „290 долара“. Тайната ми бе 
разкрита. Смятах въобще да не й казвам колко валута в цялост 
имам. Да знае, че си има свои 100 долара и толкоз. Толкова 
имам и аз. Нейсе, от мен да мине.

Чиновникът взе декларациите ни, видя, че съм декларирал 
девет български лева, а жена ми дори пет и рече:

- Ама как ще се върнете до София?
- Аз пътувам с чек - важно отговорих. - Пък и ние летуваме 

в Сандански. Там се връщаме.
Дигна се пред нас бариерата и трабантчето тръгна.
- Съпруго, минахме желязната завеса!
Точно в този момент изскочи един български граничен 

служител и запита в ред ли са ни документите.
- Видя ли какво щеше да стане - на свой ред затържествува 

жена ми.
Но нямаше лъжа, пред нас бе граничен пост на Република 

Гърция. Също така хубава сграда, с кафене, с „Кореком“ и 
млади красиви служителки. Пак подадохме паспортите. Една
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чаровна красавица, строга, но приветлива започна да чете 
митническата декларация.

Ясно, съобразих аз, че гърците поставят под контрол няколко 
вида стоки. И нищо друго. Защо ли е така - те си знаят. После 
влязохме във фоайето, същевременно и кафе - сладкарница. 
В ранния час нито сладкарницата, нито „ченча“ работеше. 
Погледнах табелката - ценоразпис: „кафе - 600 драхми“. 
„Шейсет по три“, правят лев и осемдесет стотинки. Жалко, 
няма да се пие кафе в Гърция.

Вън на един обширен паркинг, се беше разположила огромна 
тумба поляци. Дали тук бяха спали или не, но бяха сънени. 
Клечаха около газов котлон, гдето се вареше чаят им.

- Брей - рекохме си ние - катуна на поляците по-мизерен 
и от нашия.

Кой обаче ще ти се занимава с братята поляци. „Болни, 
весели, свободни“, стъпили на гръцка територия, ние литнахме.

Точно оттатък граничния пункт започна ново дефиле. 
Вярно по-широко и по-ниско от Кресненското, но пак дефиле. 
Стримон /реката вече не се казваше Струма/ е по-разлята, 
по-бавна и далеч, далеч по-пълноводна, поне на вид. Небето 
над нея стана още по синьо, зеленината все така свежа и 
плътна. Шосето плътно се придържаше към левия речен бряг 
и правеше широко елегантни извивки.

Не бяхме минали може би и километър и вдясно от пътя 
видях един огромен фенер. Да се поясня: фенер от онези, гдето 
ги слагат по християнските гробища, но далеч по-голям и 
много богато украсен. Същински миниатюрен параклис. Вътре 
в него светеше кандило.

Подобна гледка за втори път виждах през живота си. 
Оттатък Белград, като се мине Земун, по пътя на северозапад, 
за първи път бях видял това чудо. Едва ли не на всеки пет
десет километра се срещаше „Разпятието“ или „Богородицата“. 
А това значи религиозност, дълбока религиозност. Не знаех 
и не очаквах, че гръцкия народ е толкова дълбоко религиозен.
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Все още дълбоко религиозен. Защото всяко едно такова 
параклисче /само до Драма наброих 35/ е изящна скулптурна 
творба. Някои от тях наистина приличаха на погребални 
фенери, но повечето бяха масивни железни или каменно- 
тухлени блокове, с конусообразни върхове и отгоре им поставен 
кръст. С инкрустирани прозорчета, с цветови ефекти, с надписи 
на светни и светци. И най-важното с вечно горящо кандило. 
Значи някой /или някои/ или може би всички имат грижата, 
да минават от тук да долеят маслото, да почистят фитилчето, 
да го запалят. И пак чинно и набожно да затворят вратичката. 
Някой /или всички/ - кой ги знае!

Пак пътуваме спокойно, равномерно, тихо.
- Я, вече не подскачаме, не се друсаме - сякаш взе от устата 

думите ми жена ми.
Наистина, нямаше никакво друсане, никакво „огъване“ по 

неравностите на пътя. Плъзгахме се гладко, мазно. На какво 
се дължеше това? Пътят беше същият, гдето ни бе довел от 
София - широтата му същата, асфалтът - същият сивочер 
асфалт.

- Качеството на настилката, какво толкова му се чудиш 
- отсече жена ми. - Тук трябва да дойдат нашите 
пътностроители да се поучат.

- Ех, сега да ми дойде някой и каже, че трабантът имал 
твърда федерация, ще му кажа „Твърда ту е главата“ - с 
гордост заключих аз.

Излизаме от дефилето и нашият път, гдето ми идваше да 
го разцелувам, зави на ляво. В далечината се мярнаха някакви 
постройки. „Хамбари“, така ги оприличих. Всичките им страни 
бяха изписани с грамадни черни букви, които някак си страшно, 
дори зловещо се набиваха в погледа ми.

- Какво ли е това?
И с еталонното си мислене на социалистически човек - 

продължих: „Какви ли могат да бъдат тези лозунги? И защо 
пък са само черни?“
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По едно време различихме някакви цифри и до тях буквите 
„тел.“ и отведнаж се сепнахме.

- Та това са реклами - колко сме били прости!
В този затънтен граничен край, в тези бедни домове, дори 

не села, някой - търговец, земеделец, занаятчия - рекламираше 
стоката си, рекламираше фирмата си. Черно, грозно, 
примитивно, но все пак по същество реклама.

- Това е капитализмът - пак отсече жена ми.
Минахме през по-цивилизовани места. Появяваха се селца 

или поне отделни селски къщички. Къщичка, ама блокче от 
три етажа, а отгоре тераса. Такъв им е бил стилът на гръцките 
къщи. Нямаше и ниви. Все голи баири, обрасли с ниски 
храсталаци. В ляво широката долина на волно разлелия се 
Стримон. Нямаше и фабрики. Впрочем, нека още тук кажа: 
през целия си път не срещнахме нито една фабрика. Но вместо 
това само пътят ни от границата до Серес бе осеян с десетки 
строителни площадки, сред които се издигаха силозите за 
бъркане на бетон. Очевидно, бетон не само за държавни 
строежи и пътища, но и за частните лица. По едно време 
видяхме нива с узрял памук. По-долу видяхме друга нива с 
тютюн. Стопаните бяха вътре в нивата, явно беряха и пълнеха 
един лекотоварен автомобил - пикап.

Започнаха да се стрелкат от двете страни на пътя ни точно 
такива камиончета-пикапи. На задния им капак пишеше 
„Тойота“, „Мазда“, „Датсун“ или “Кавазаки“.

- Брей, джапите - мъдро подчертах аз - са завладели 
гръцкия автомобилен пазар.

Минахме край някакво село. В предния му край имаше една 
бензиностанция, в средата - втора, в другия край - трета.

- Колко много бензин - копнежно се загледа в тях жена 
ми.

- Много, защото толкова им трябва. Нали знаеш първия 
закон на капитализма. Колкото фурни трябват, толкова ще 
има. Плюс една за конкуренция. Кой ще храни тези
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автомобилиста, гдето явно са заместили волската кола или 
магарешката каручка.

Не бяхме минали още десетина километра и в мен започна 
едно трошене, чупене, разкъртване. Трошеха се моите 
представи за Гърция. Сякаш всичко се преобръщаше наопаки. 
Очаквайки да видя едва ли не ралото и сърпа, тук тези ме 
грабват с тойоти и мазди, с огромните цветни реклами на 
Ессо - бензин. Какво ли още ми предстоеше да видя.

Нашият емоционален тонус бе повишен от часа на 
тръгването. „Болни, весели, свободни“. Сега всеки нов факт 
предизвикваше изненада, учудване и се наслагваше върху този 
тонус, така, че възбудата, възторгът бяха постоянни.

Та, говорехме за бензиностанциите. Селските бензино
станции бяха с две най-много три бензоколонки, различни 
производствени марки и различни по възраст. От най-прости 
стъклени цилиндри, до най-модерни компактни шкафове. 
Вярвам, че никой моторист не би платил данък снобизъм да 
си налива бензин от модерна бензоколонка, а ще предпочете 
да отиде при бай Кириос - „стария бензинджия“, гдето ще 
може да размени някой сладък лаф и да си пийне кафето. 
Защото гръцките селски бензиностанции са нещо като 
търговско-производствен комплекс. Бащата държи 
бензиностанцията, жена му или снаха му посреща мющериите 
в кафе-сладкарничката. А синът, включил се в техническия 
прогрес, е отворил автосервиз, пак в двора на комплекса. 
Вероятно всички собственици си имат постоянна клиентела, 
а тъй като тя не е голяма и никой от тях не бърза да „гони 
планове“ има време за сладък разговор и усмивки. Малко 
„ориенталщина“, но какво от това.

Бях се объркал нещо с километража. „Та ние вече сме 
стигнали Серес.“ Една табелка сочеше на дясно Тесалоники, 
а на ляво - Серес - 5 километра. Нямаше ги тези пет 
километра, защото предградията на Серес започваха още от 
този разклон.
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- Нека се отбием в града, ей го тука!
- Ама защо - настоях аз - нали на връщане ще минем през 

него и ще поседим.
Бяхме решили най-напред да отидем в Солун, а след това 

Кавала, Серес. Искахме отведнъж да „потънем в дълбокото“, 
в големия град. Лично аз имах и други съображения: „Дай 
да видим Солун, пък ако имаме сили, пари, време, нерви, ще 
отидем и до Кавала. Иначе - бързо у дома, по най-краткия 
път.

Все пак предложението бе разумно и аз дадох левия мигач.
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