
Рашо Рангелов

„БАТИС - БИЙЧ“

Предстояха ни още доста минути на неизвестност, изчакване 
и нетърпение, преди да се вдигне бариерата на входа на 
къмпинга в хладината на стволоватите дървета в парка му. 
А след час и в топлите води на бялото моренце. От умора 
ръцете ми трепереха на кормилото. Антоанета взе паспортите 
и влезе в рецепцията.

Ние бяхме определили да плащаме по 10-12 долара на 
вечер, а ето сега ни се предлага нощувка само за четири 
долара. Как да повярваш, как да не се радваш.

- Бързо, бързо - давай да влизаме и хайде в морето.
Каталясали от вълнение и физическа умора набързо 

издигнахме палатката, грабнахме банските костюми и хоп 
към моренцето.

В „Батис - бийч“ това не бе родният черноморски плажен 
пясък - златожълт и фино ситен. Тук той беше бял, едрозърнест, 
сякаш от разтрошени скали. Незабавно сложих сандалите и 
бух в морето.

Но това не беше вода, морска вода. Чиста, приятна, топла 
- по-топла и от тялото. Сякаш галеше, сякаш опиваше тази 
морска вода. Потънах в непознато до тогава блаженство.

- Не ми трябва нищо повече. - От тук не мърдам.
Пляскахме с ръце, сякаш бяхме двадесетгодишни. Първата, 

не и последната морска баня на нашия курорт. Проснахме 
хавлиени кърпи и се изтегнахме. Отморяваше се тялото, 
отморяваха се очите от гладката белота на това топло море. 
Лежим и мълчим. Плажът е пуст, тук-таме някоя и друга
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двойка възрастни хора. Група младежи играят някаква нова 
игра на тенис - с дъски за хляб.

Отпускат се мускулите отпускат се нервите.
Срещу нас огромен таралеж - остров Тасос. Сякаш бодли 

са гъстите му гори, с които е обрасъл целия. Едно корабче
- ферибот снове от острова до града.

Мина час, минаха два в тихо, мълчаливо, спокойно 
съзерцание, на сливане с водата, топлината и природата. 
Антоанета се помъчи да отвори книгата. До мен лежаха 
„Календар и слово“ на Йордан Вълчев и „Литургия за Илинден“ 
на Свобода Бъчварова. Бях си обещал, че тези книги ще чета 
по плажовете, ама да ме прощават двамата ми приятели. 
Дошъл съм на морето да си почивам, а не пак да си пълня 
главата. После дошъл съм в нови земи, тях трябва да видя 
и уча.

На морския бряг намерих една мида. „Мида като мида“
- ще речете. Но аз в живота не съм виждал такова изящество. 
Не беше от най-големите. Тя имаше такъв нежен 
светлошоколадов цвят, какъвто няма по нашето море. А под 
този приятен лак прозираше многоцветна филигранна мрежа.

- Това ще ми е спомен от Кавала, спомен от морето. Друго 
не ми трябва.

Човек е устроен така, че щом като мъничко си отпочине, 
веднага очите му започват да шарят, краката му да го водят 
за някъде. Така би трябвало да бъде, иначе човек изпада в 
мързел, досада и апатия.

Легнал по гръб оглеждах панорамата пред мен. Плажната 
ивица не бе по-дълга от 300-400 метра. На запад я ограничаваше 
някакво шосе, бумтящо от автомобили, а на изток, от където 
вече минахме, се забиваше в грамаден скален масив. Сякаш 
изсечена в скалата се очертаваше сградата на хотела, все още 
недовършена.

- „Батис - бийч“ - чувствам се като в „Палм - бийч“,
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„Маями - бийч“ - изрекох аз - Впрочем какво значи „бийч“
- Бряг - просто отговори жена ми.
- Защо ли са го нарекли Батис? Да не е от „баня“
- Сигурно не.
- Може би по името на едно тъдявашно село Бати.
- Може - не възрази жена ми.
- Оттатък този хълм е Кавала. Какво видяхме от Кавала? 

Нищо!
- Нищо - съгласи се жена ми.
- А този град има трихилядолетна история. Още от неолита. 

Знаеш ли, че първото му име е било Неаполи? После е 
получил името Христополис, а как е станал Кавала, това аз 
не знам.

- Всичко ли трябва да знаеш?
- Тук се е родил Мехмет /или Мохамед/ Али, създателят 

на последната египетска династия. Той също е построил и 
„Имарет“ - най-големия мюсюлмански комплекс в Гърция. 
Тук е и родната му къща. Турците са завладели Кавала в 1380 
година, а Сюлейман Великолепни, ако искаш кажи го Солиман 
льо Манифик, е построил големия акведукт, гдето са го 
нарекли Камарес, за да снабдява града с вода.

- Значи турците са построили акведукта, а не римляните?
- Така излиза. Слушай ме по-нататък. От византийско 

време е останала крепостта, а от XV век известната църква 
Панагия. Намира се в старинния квартал. Спомен от древна 
Елада е храмът на Артемида. Разбира се, днес Кавала е важен 
административен, търговско-промишлен и туристически 
център. Съчетал като в женитба старото и новото .... с богат 
нощен живот .... Но ако ти обичаш планинския пайсаж, 
можеш да отидеш на 44 километра от тук, до връх Пангео, 
за да ловуваш, или да се пързаляш на ски през зимата ....

- Престани да сричаш - прекъсна ме Антоанета - Онази 
двойка възрастни хора, очевидно са французи, та си запушват
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ушите, като те чуват как четеш. Турците построили римски 
акведукт? Я по-добре иди да ми купиш лимонада или бира.

Занесох на жена си бутилка бира, за да каже, че по- 
безвкусно нещо до сега не била пила. Може би бирата беше 
без алкохол, та затова бе безвкусна. Не пия бира и не зная.

Слънцето беше паднало ниско - ниско до хоризонта. 
Нарамихме плажните такъми и се запътихме към нашата 
„къщурка“, в която - по всичко личеше ще прекараме десет 
- петнадесет дни.

Време беше да се огледаме и тук наоколо. Какво аджеба 
представлява този къмпинг? Истина, много хитра работа. 
Вероятно доскоро тук е било пущинак - безплодни ясенови 
и тополови горички, пуст бряг, камънаци. Но ето, че някой 
/този път държавата/ Държавната туристическа организация 
„Еленикос Организмой Туризмой“ е сложила ръка на това 
кътче. Заградила го е с ограда, построила е туристическа 
кухня, „супермаркет“, тоалетна и бани. Преди това е 
парцелирала терена. Малки улички, насипани с трошен 
трамбован чакъл, а от двете страни самите парцели - 
правоъгълници осем на шест, а може би десет на осем метра. 
Парцелите са оградени с ниски храстовц насаждения. Пред 
всеки парцел има номер, мощна електрическа лампа и общо 
за няколко парцела електрически контакт. Влизаш в този 
парцел с автомобила си, гарираш го на сянка, след това си 
разпъваш караваната или палатката и си живей колкото щеш. 
За някакви си два долара. Право беше момчето от Серес.

Казват, че у нас, в Балчик изграждат някакъв подобен 
къмпинг - караванинг. Дори там се проведе един международен 
конгрес на собствениците на каравани. Не съм ходил и не 
го зная. Но ако е като този - халал им вяра на нашите.

Нашето дворче носеше № 98, т. е. доста „далеч“ от плажа. 
Автомобилчето беше мушнато в храстите. Извадих тубите 
бензин и тях ги натиках там, покрити с черджета /къде ти
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бай Ганьо без черджета/. В лявата страна бяхме издигнали 
нашата палатчица. Сега отпочинала и освежена от морската 
баня Антоанета се зае с вътрешната й подредба. Струва си 
да се кажат няколко думи и за това удоволствие. Наистина 
хубаво е да си създадеш уют, в който сладостно да се отпуснеш.

Първо жена ми се мъчи половин час да направи сенник 
над палатката, макар че в тази гъста зеленина повече сянка 
не ни трябваше.

- За естетика - отсече тя.
После премете основно палатката, сложи походните легла 

от двете й страни, застла ги с чаршафи, мушна в тях пижамите.
- Тука между нас ще ни е радиото. Ех, да си имахме 

лампичка, щях да си чета в леглото.
Сега идеше ред за приготвяне на вечерята. Носехме си едно 

много хубаво бензиново котлонче. Прекрасна изработка на 
братята - руснаци. Компактна кутийка 15x15x10 с малко 
бензиново бидонче и горелка. Съвършен дизайн. Оказа се, че 
има само един дефект - не работи. Уж го бяхме проверили 
в София, ама сега на пук - не работи.

- Нищо - казах мъдро аз. - Това да са ни проблемите. Утре 
ще си купим ново. Давай по-скоро водката.

- Я по-добре направи салата и сложи масата.
Нека читателят не ни смята за алкохолици. Но виеше 

удоволствие е, когато бавно, бавно си отпиваш глътките ракия 
и си замезваш със салата домати, богато полети с олио. 
Проста работа .... ама усещаш сладостта на алкохола, усещаш 
как ти се стича по жилите и те отпуска, отпуска .... Релаксира
- казано по-съвременно. А когато това бедняшко удоволствие 
си създаваш на открито, сред природата и все пак - културно
- на маса и столове и светлина, това е свише.

След втората чашка, пак изпаднахме в нирвана. Море, 
звезди, белокаменната Кавала, нашата къщурка и сгушеното 
до нас автомобилче. Едва сега започнахме да преосмисляме
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видяното и преживяното. Само за един ден - първия ни ден 
-Гърция ни бе зашеметила. Нови картини, нови лица, усмивки 
и слънце ....

- Лека нощ. А утре към нови „подвизи и слави“.
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