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ВЕСЕЛИ ЗЛОПОЛУЧИЯ В ДРАМА

Горещината ставаше адска. Разсъблечени до морално 
допустимото, разтворили двата прозореца на автомобилчето, 
ние бързахме. Бързахме със скоростта на костенурка. Толкова 
бе бързината на старото трабантче. Гонехме Кавала. А защо 
бързахме? Лично аз имах следното съображение: да пристигнем 
колкото се може по-бързо, за да се поставим под „регламента“ 
на някой къмпинг, а може би хотел. Второ - опасявах се, че 
автомобилчето може да закъса и да ни остави в тези непознати 
и чужди места. И не на последно място - бързах /както във 
всички случай/, за да си осигуря резерв от време.

Полето, гдето го пресичахме, бе пусто, празно, вярно, 
работният сезон бе свършил отдавна, оставаше да се прибере 
гроздето и памука, но дявол го взел, никъде не се виждат 
ниви - блокове от ниви - мерени по нашите еталони. Селата, 
през които минавахме, започнаха да се оформят като села. 
Нови бели къщички, все блокчета на по два-три етажа, без 
познатите ни червени покриви, а плоска бяла тераса. Все нови 
чисти и приветливи. Не се вижда жива душа ни в полето, 
ни по селските улици. Тук-таме в някое селско кафене по 5- 
6 дядковци на сладък лаф, премятайки през пръстите си 
зърната на броеницата. Брей, половин век не съм виждал 
броеница.

Наближаваме село Зиляхово, или по гръцки Неа Зихни. Тук 
пътят се разделя на две. На дясно /на юг/ през Орфанския 
залив, гдето Струма се влива в Бяло море, тръгва пътят 
директно за Кавала. Другият път завива на ляво и през едни 
височини ще ни отведе в Драма.
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- Разбира се, към Драма - наложи се жена ми. - И без 
това по онзи път ще минем от Кавала за Солун.

Започнахме изкачването. Стръмно, безлюдно, голо, 
безрадостно. Това са крайните разклонения на Родопа. В 
далечината, тя бе израснала пред нас горда, величествена, 
обрасла с гъсти гори. Тук, нейните издънки навяваха скука 
и тъга.

Нямаше и никакво автомобилно движение. Хиляди пъти 
съжалих, че се забутахме в този пущинак, далеч от 
цивилизацията. Треперех и затова, че трабантчето може всеки 
миг да загрее и спре насред пътя. Не знаех и още колко 
километра ще пърпорим по тези височини..

Зная, че ще бъда обвинен. Какво пък толкова? Пътувате 
някакви си двадесетина километра по непознат път, а толкова 
емоции, мъдрувания, страхове. Голяма работа.

Но в тези, неприятни, минути аз намерих психологическите 
опорни точки, на които да се облегна и разтоваря напре
жението. Това бяха онези малки параклисчета, чието кандило 
и в ярката светлина на деня блещукаше. Да „опорни точки“ 
на човешката душа. В мига, когато зърнех това малко 
параклисче, душата се отпускаше, обливаше я някакво дълбоко 
приятно успокоение. Психотерапия от най-висша степен.

Тогава - именно от тези непретенциозни психологически 
маяци, - аз стигнах до убеждението, че народ, който носи 
Вярата, никога не ще загине. Никога не ще пропадне в 
тресавището на страховете и отрицателните емоции. „Вяра“ 
- независимо дали в Зевса, Исуса, Мохамеда или Буда. Важното 
е, че вярваш, че вярата те успокоява и подтиква към доброто.

- Ти пак си се отнесъл някъде. Виж, свършват височините.
Действително, ние бяхме изкачили и последния баир, 

склоновете му се спускаха стръмно надолу, за да открият 
изведнъж равното като тепсия Драмско поле. Чрез няколко 
серпентини бързо слязохме в полето и „надухме“ към Драма. 
Пред нас израсна голям и модерен град /“не като Серес“/.
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Навлизахме вече в предградията, когато една табела със 
стрелка надясно, сочеше пътя за Кавала.

- Давай направо да влезем в центъра - заповяда жена ми, 
изхождайки от логиката, че щом пътят е направо, той влиза 
в центъра. Завива ли, отхвърля ни в покрайнините.

Да, обаче, не!
Правият път пресичаше покрайнините на града и затова 

жена ми /за оправдание/ спря едно полицайче, викайки му 
„центрум, центрум“.

Слязохме от колата, полицаят също спря огромния си 
мотоциклет. Беше млад мъж, набит, плещест и изумително 
красив. Тъмносинята лятна униформа прилягаше на тялото 
му и на съвършения /според мен/ английски език. Обясни ни 
как да стигнем до центъра, именно онова място, което ние 
щяхме да стигнем, ако бяхме завили на дясно.

- Брей, казах аз - тук полицаите знаят английски.
- Нашите милиционери знаят руски, тук полицаите - 

английски - многознаещо обясни жена ми.
Пак запалих автомобил чето. Пресякох улиците, показани 

от стражарчето, минахме по някаква главна улица и спрях 
на края й с цел по-лесно да се измъкна при тръгване.

- Я, най-напред да измием гроздето. Виж къде може да 
намериш вода.

Улицата, на която бяхме спрели, бе автомобилна. От двете 
страни бяха наредени магазини, магазини за автомобили и 
авточасти.

Време беше да пусна в ход една от двете думи гръцки, дето 
знаех.

- Неро, неро - обърнах се към един „дядка“, чинно застанал 
пред входа на един магазин, сочейки му плика с грозде.

- Няма неро, има вода - усмихнат, на полуясен български 
език ми отговори той.

Влязохме, измих гроздето и сладко се разприказвахме. Бил 
пенсионер. По време на „Окупацията“ /б.а. това време ние
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наричахме „Обединяване на България“/ работил за българската 
власт. Получил пенсия, но колко е тя така и не разбрах. 
Благодарих.

Пред автомобилчето бе спрял някакъв човек 45 - 50 годишен. 
Видимо спокоен и току рече:

- Каква хубава кола!
Пак се „гръмнахме“

Хубава, разбира се. - Това е германското „Декаве“ от 
преди войната.

- Та точно това казвам - отвърна той и си тръгна. Явно 
не му се влизаше много в контакти с нас - българи и 
комунисти.

Вече цели пет часа сме на гръцка територия, а главите ни 
се издуха от впечатления и емоции. От весели запознанства 
и злополучия „Чичко Гърличко“ ни бе полял вода и сега ни 
вървеше по вода. Дано така да е до края.

„Няма начин“ да не разгледаме нещо от тоя град. Защо 
бъхтехме тези височини, ако още сега надуем машината и 
хайде за Кавала. Прибрахме гроздето и тръгнахме към 
същинския център.

- Щом сме на автомобилна улица дай да потърсим и нещо 
за купуване - прагматично пресметна жена ми и се мушнахме 
в първия от магазините - светъл и чист. На задната му стена 
- горе високо - бяха наредени връзки автомобилни ремъци. 
От най-големите до най-малките. Аз зяпнах. Тука у нас 
автомобилен ремък не можеш да видиш с години. Не можеш 
и да го откраднеш - няма как. А тези тук имат със стотици 
и няма кой да им ги купи.

Пред съседния магазин имаше две бензоколонки. „Я, тия 
гърци. Посред града, на тротоарите си наредили 
бензиностанциите. Че няма ли тук ХЕИ, гдето да ги затвори, 
че замърсяват околната среда. Изглежда няма“.

Моята Антоанета заби нос в циферблата на бензоколонката.
- Ти знаеше ли колко струва литъра бензин - ехидно ме
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запита.
- Знам, разбира се, 72 драхми.
- Имаш много здраве. Седемдесет и две драхми е галонът. 

Виж какво пише тук.
- Нещо грешиш!
- Нищо не греша. Сега лично ще отида при собственика.
И наистина отиде и даже го доведе.
„Видя ли, убеди ли се - исках да й кажа, - но знаех, че 

е безполезно“. Сетих се пак за Алеко Константинов. „Ех 
Алеко, добре си ти в „мъжка компания“. Нито жена, нито 
годеница - не можа да те спипа Веса Пъцова. Нито даже си 
любил, ако мога да ти вярвам това, гдето го каза пред 
Ниагара. Ела моля те на мое място. Да те видя как можеш 
да се справиш със законната си жена, при това „съвременна“ 
плюс „еманципирана по социалистически“ жена. Па дори и 
тя като тебе да е „кандидат на науките“. Ще ме прощаваш, 
бай Алеко“.

Хванати под ръка /“възстановено равновесие“/ упътваме се 
нагоре по главната улица. След реда автомобилни магазини 
и бензиностанции идваше ред на една открита сладкарница. 
Открита, ама отгоре опънали едно разноцветно покривало, 
че под него приятно и прохладно. Млади хора спокойно си 
седят, пият си кафето или метаксата и както у нас ... 
безделничат.

- Какъв голям и модерен град. Не е като Серес. Вероятно 
Драма е и административният център на този район - 
дълбокомислено се изразих - къде ли им е съдът, адвокатските 
кантори, околийското управление, банката, болницата. Лутаме 
се с тебе и зяпаме като последни простаци.

- Ние сме туристи. От „популоса“. Нали тази дума е твоя 
- пак ме жегна Антоанета.

Пред нас се разкри малко площадче с градинка, очертано 
от всички страни с грамадни 7-8-етажни магазини и сгради. 
Всичките стени, балконите им, даже прозорците бяха облепени
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с различни по големина, многоцветни, крещящи, нападателни 
реклами. Какво пише по тях - домакините си знаят, но ние 
бяхме смаяни и омаяни от това многоцветие, от 
колористичните ефекти, умелата подредба и съчетание.

- Няма начин да не се снимаме пред тези чудеса - казах 
аз. - При това време е да започнем снимките.

Претендирам да съм добър фотограф - над средния любител. 
Претендирам, че умея да подбера кадъра: с предния му план, 
с дълбочината, с перспективата му. фотографията, като 
изкуство е именно това: от малкия детайл да пресъздадеш 
красивото, общото типичното, важното. Едър план в кадър 
винаги губи силата си. А още повече, когато утре стане 
фотоснимка. Но това, което аз съм направил - всичките ми 
снимки из Гърция е цяло безобразие. Снимките ми /по-точно 
цветните диапозитиви/ не бяха отразили една хилядна от това, 
което бе моя замисъл, това което моето око бе видяло и 
пожелало да отрази. Поне аз така почувствах собствените си 
снимки. Дано зрителят им да е видял нещо повече. „Частица“ 
от търсеното и желаното.

Пред една модерна сладкарница забихме погледи в 
квадратни стъклени буркани, пълни с фъстъци, бадеми, 
леблеблии. Търговецът бе поставил и цените: между 320 и 350 
драхми. Добре, ала това не е отговор. Кило леблеблии ли 
струват цели два долара и половина или само сто грама. На 
мимически гръцки език и този въпрос бе поставен.

Пак се опулихме: сто грама струваха 12 лева български 
пари.

- Съпруго моя, вижда се, че и леблеблийки няма да си хапна 
в тази страна. Как ли живеят гърците при тази скъпотия. 
Хайде няма да се скърби. От Девети Септември не съм ял 
леблеблии, че тепърва ли? Това е ориенталско удоволствие. 
Кой съвременен модерен българин, дори знае какво е 
леблеблийка.

В интерес на истината трябва да споделя, че седмица по-
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късно се отядох на леблеблии и дори за подаръци донесох. 
В супермаркета на „Батис - бийч“ те се продаваха по 80 
драхми стоте грама. Иди, че ги разбери гърците.

Мушнахме се в някой и друг магазин. И тук натъпкано, 
натъпкано, че претъпкано. Нито можеш да се обърнеш, нито 
глава да вдигнеш. Стока, не можеш да я опишеш каква, те 
притиска и встрани, и отгоре, че даже те препъва по тротоарите. 
Този път зърнахме мимоходом и цените: мъжки костюм, не 
по-хубав от софийските 10 - 14.000 драхми. Тоест, сто долара, 
гдето нашата държава ми ги бе дала за цялото ми пътуване. 
Обувки - мъжки и дамски - между 4-5.000 драхми, т.е. средна 
българска заплата.

- И това няма да се купува, съпруго моя.
Впрочем, казах си аз, нека не бързаме. По-нататък все ще 

се ориентираме някак си и все някак ще прекараме. Хайде 
да тръгваме за Кавала.

51


