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СЕРЕС - ПЪРВИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Да влезем в Серес наложи още едно съображение. Да 
обменим някой и друг долар в местната банка. И ето затова 
трябваше да стигнем някъде към центъра, където обикновено 
се намира този важен институт на цивилизацията след 
финикийска.

Предградията на града са като всички предградия. По едно 
време къщите започнаха да стават по-високи /шест-седем 
етажни/, започнаха да се появяват магазини, а от двете страни 
на улицата, по която пътувахме, плътно паркирани коли, все 
доларови марки. Движим се, както после разбрахме, по улица 
“В. Василиу“, кой е той - сересци си знаят.

- Спри вече тук някъде!
- Къде да спра, като всичко е задръстено - напук на доброто 

си настроение троснато отговорих. Хеле по едно време намерих 
три-четири места свободни и спрях пред един стар, схлупен 
дюкян. Наистина схлупен.

Дюкянчето, пред което бях спрял, бе претъпкано с мушами 
за маси, сгъваеми столове и легла, огромни полиетиленови 
рола. Стопанинът - типичен грък - дебеланко около 50- 
годишен, облечен със синьосиви работни дрехи, разстилаше 
тези рола на тротоара и с голяма ножица режеше 5 - 10 - 
20 метра на клиента.

- Ха сега слез и питай къде е банката. Питай и за курса!
Антоанета слезе от колата и след минута я видях да 

разговаря с един младеж и двамата се заливаха от смях.
„Чудни са делата господни“ си рекох и се измъкнах от 

седалката на черупката. Младежът се ръкува ласкаво.
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- Той ни е съсед - смееше се жена ми. - Студент е във 
ВИф.

- А така ли? Ваньо Стайков ли Ви е още ректор? Предава 
ли д-р Богдан Петров. Като се върнете в България, веднага 
да ни дойдете на гости.

И наистина младежът ни бе после гост у дома, разказа 
едни „новости“ из ВИф-а, които не са за разправяне.

Време нямахме, поне така се плашех, за приказки, та 
почнахме делово.

Мушнахме се в схлупения дюкян и бай Христос Хасекидис 
- бащата на момчето, ни обмени двайсет долара, после още 
двайсет.

- Пак ще Ви безпокоим - подехме ние. - Колко струват 
къмпингите

Младежът презрително се усмихна, сякаш искаше да каже 
„кой сериозен човек ходи по къмпинги“.

- Там е без пари. Могат да ви вземат по двеста - триста 
драхми

- Чудим се - казвам аз - най-напред в Солун ли да отидем, 
а после в Кавала, или обратно.

- Какво ще правите в Солун сега. Там е Изложението и 
е претъпкано. Хайде идете най-напред в Кавала да си починете.

Аз имах още един въпрос, жена ми ме превари със свой.
Въпросът на жена ми бил по-особен. Скрито от мен 

дъщерята дала на майка си един доста дългичък списък: 
дънково яке, дънкова пола, дънкови обувки, черни очила и 
т. н., и т. н.

Та във връзка с този Списък е бил въпросът й. 
физкултурникът пак се изсмя леко презрително и посочи на 
дясно.

- Ето ги магазините.
Не бяхме направили и петдесет крачки на дясно се 

разкриваше нова улица, по-широка, по-чиста, пак със същите 
едноетажни схлупени къщурки. Стъписан, заковах на място.
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По главата ме удари нещо силно, нещо дори страшно.
Нещо ме върна с петдесет години назад. Отзовах се в 

миналото, в София, в центъра на София. На улица „Леге“ и 
„Търговска“.

Погледът ми беше закован във витрините на един 
бижутерски магазин. На витрините бяха наредени отдавна 
изчезнали в социалистическа България картонени дамски 
бюстове, облепени със светлокафяво кадифе и върху тях 
легнали златни огърлици. Не беше един, не бяха два .... четири 
реда такива бюстове, показвайки най-различни по големина, 
по форма, по изработка, по качество златни огърлици. На 
съседната витрина пак същото. Но картонените бюстове са 
от черно кадифе и пак подредени с огърлици, огърлици с 
перлички и светли скъпоценни камъни - да ти се смае окото. 
Иди после в това многообразие да си избереш огърлица - 
подарък на жената или любовницата.

Съседният магазин бе мъжка конфекция. Празен, празен 
като бижутерския, но празен от към клиенти. Иначе претъпкан, 
доколко тази дума може да изрази това понятие. Вътрешността 
на магазина бе така претъпкана със стока, че за купувача бе 
оставена една пътечка 70-80 сантиметра широка. Но и това 
е нищо. Собственикът бе пуснал едно многоцветно чергило 
отгоре на магазина си, но и по него костюми, костюми, 
костюми. Самият той, седнал на един стол пред вратата, 
спокойно чакаше клиента. А когато минах покрай него учтиво 
и с достойнство изрече:

- Евтино продавам!
Та съвсем ме шашна.
По това време жена ми бе влязла в един магазин за дънки 

и яко се червеше. Собственикът бе свалил пред нея десетина 
дънкови якета. Очевидно, първоначално жена ми бе проявила 
някакъв каприз - това не харесва, онова не харесва, - но 
когато влязох тя бе вдигнала ръце:

- Благодаря, благодаря. Сега отиваме за Солун, като се
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върнем, тогава ще си направим покупките.
- Не, мадам, вижте това яке как Ви отива - на чист 

български език настояваше търговецът /не казвам продавачът 
подразбираемо/. Сефте ще ми направите.

Хеле, измъкнахме се. Жена ми бе като замаяна.
- Не, такова чудо и в Англия не съм виждала. Няма вече 

да влизам по магазините.
А нашето пътуване едва сега бе започнало.
Връщахме се към колата, когато изведнъж на ъгъла пред 

бай Христос, видях спряла триколна моторетка. Огромният 
кош бе препълнен с грозде - едри, кехлибарени жълти зърна.

- Грозде - подскочих аз, а сякаш червенина премина през 
лицето на жена ми.

- Колко струва килото - на български запитах аз, уверен, 
че тук в Серес знаят /или би трябвало да знаят/ родния ми 
език.

Търговецът се засуети, но се окопити:
- Сто - после взе от паланзата килограмовата мярка сложи 

до нея половин килограм, за да ми покаже, че кило и половина 
ще струва сто драхми. Аз платих, а той сложи гроздето в голям 
найлонов плик, гдето по нас струва шест стотинки и винаги, 
когато поискаш да го купиш ги няма.

- Никога няма да ти простя, че купи това грозде - разкри 
яда си жена ми - още от тук започна да пръскаш пари за 
ядене. Ако не ядеш грозде, не те бива.

- Мълчи жено, не бой се. Пари дал господ. А нали знаеш, 
казал съм, че в Гърция ще ям плодове, ще ям маслини и 
леблеблии и ще си купя едни гащи. Пак възвърнахме 
равновесието и доброто си настроение.

Отново на път. Треперим от вълнение, от възбуда. Потънали 
сме в един свят, сякаш на приказките. Антоанета сравнява 
Гърция с Англия, а аз с миналото, моето родно минало. Като 
че ли животът в тази Гърция е застинал от времето преди 
Войната. Какво е това изобилие, какво е това чудо. Как ли
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живеят горките търговци, гдето няма кой да им направи 
„сефтето“. Защо Серес не си е възобновил чаршията, ами я 
е оставил същата както от преди век. На този въпрос щях 
да си отговоря на връщане сега ми се ядеше грозде.

- Не, немито е. Като го измиеш тогава - отмъстително 
отговори Антоанета.

Изоставихме Солун и тръгнахме за Кавала. Някога Алеко 
се дигна от България да отиде в Чикаго, специално за 
Изложението. Ние бяхме пред прага на Солунското изложение 
и не го и погледнахме. „Хепидже работа“, както би казал бай 
Ганьо. Кой сега ще ти гледа Изложение? Малко ли ни е 
нашето в Пловдив.

Часът бе едва десет сутринта, от първия ден на нашето 
пътуване в древна и нова Елада. В древна Българска Тракия, 
или нова Северна Гърция. Прочее, това е друга тема, но .... 
не ме закачай, читателю, както би казал Алеко.

Разминахме се с един поп - християнски. Махна ни с ръка 
от изящното си „Ауди“ и ние запърпорихме из равното Серско 
поле /“вилаета“ на Яне Сандански/, в посока Драма.
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