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 АЗЕРБАЙДЖАН – ЕДНА НЕВЕРОЯТНА ИЗТОЧНА 
ПРИКАЗКА 

 
Петя Стоянова 

 
 Азербайджан – страната на огъня. Огънят, чиито пламъци в логото 
на страната изписват името на Аллах. Една уникална страна за пътника, 
тръгнал да изследва чудатостите на Изтока.  
 И аз, като всеки любопитен човек, реших да опозная тайните на 
Изтока. А какво знаех ли? По-скоро възприемах Азербайджан като една от 
републиките в състава на бившия СССР. Поизбледнелите ми знания по 
география пък ми напомниха, че една от границите на Азербайджан е 
Каспийско море, чието надморско ниво е под нулата. Толкова. Почти 
нулева информация. 
 Пътят към лелеяния Изток започна за мен с един проект, свързан с 
отричания в много европейски страни мултикултурализъм. И както казва 
една турска поговорка: „Ако Аллах ти затвори сребърната врата, ти отваря 
златната.“ В края на курса по мултикултурализъм директорът на центъра 
по азербайджански език и култура ни информира за възможността да 
посетим лятно училище в Азербайджан. Преживяла вече три официални 
отказа от страна на Турция за обучение, реших като на шега да си подам 
документите и дори бях убедена, че точно мен няма да ме одобрят, но ето, 
че Аллах ми отвори златната врата и бях одобрена за обучението заедно с 
още петима колеги от ЦИЕК. Получихме визи в последния възможен 
момент – ден преди заминаването ни. Работата ми висеше като Дамоклев 
меч над главата и едва дишах насред лятната жега в София. Ето ти шанс да 
поема едно неочаквано пътешествие. А къде отивах всъщност? Никой от 
приятелите и познатите ми до този момент не ми беше споменавал, че е 
ходил в тази чудата страна, на Изток от Константинопол. Дори се 
пошегувах с мой приятел и му казах: „Нормалните хора пътуват на запад, 
лудите – на изток!“, а може би не трябваше да си правя подобна шега? 
 
 20.07.2015 г. - денят преди заминаването. 
 Била съм два дни на море, на моето любимо море. Помъкнала съм си 
плавниците, маската и шнорхела, които съм решила да влача до Баку. Ами 
нали ще бъдем на Каспийско море, може ли да мине без плуване и 
гмуркане? Пътувала съм с нощния автобус до София и сутринта се суетя 
излишно. Почва едно чудене какво да сложа в куфара. Не мога да си 
позная къщата, всичко е разхвърляно, сякаш фъртуна е минала оттук. 
„Спокойно, имаш цял ден!“, успокоявам се, сякаш има някаква файда. 
Получила съм съобщение за среща в центъра в 13.00 часа. Трябва да си 
взема паспорта с визата. Едва от няколко часа знам, че са ни дали визи. Е, 
щом имаме визи, значи наистина отиваме. Иначе само с билетите можехме 
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да отидем до там, да разгледаме летище „Хейдар Алиев” и да се върнем. 
След много чудене дали да ходя с Мóмчето, както го наричаше лекторката 
ни, до посолството, решавам да го предупредя да отива без мен.  
 Вече е обяд, багажът ми, както никога досега, още не е готов, но 
трябва да тръгвам. Първият културен шок изживявам още в центъра. 
Събрали сме се всички и уточняваме детайлите по пътуването и 
програмата, която са ни подготвили домакините. Нашата любезна Ханъм 
ни предупреждава за подаръците, които трябва да подготвим за 
организаторите и предлага да вземем поне две бутилки червено вино и 
шоколадови бонбони. „Ама какви шоколадови бонбони? Ще се разтекат в 
куфарите? Аз бонбони няма да нося.“ – възроптава Всичкознаещата. 
„Трябва да вземете бонбони“ - настоява Ханъм „И толкоз!”. Почва една 
препирня кой какво ще носи и никой и не иска да чуе за шоколадови 
бонбони насред лято, при това в куфар, който ще бъде хвърлян. „Еее, 
добре, аз ще ги взема. Хайде стига сте правили от мухата слон.“ – казвам, 
само и само да се сложи край на разправията. Следва втора разправия за 
бутилките вино. Мóмчето отказва, тъй като той вече си изчерпил лимита за 
алкохол. Този път се жертва Сладура, както решавам да го кръстя. Дългото 
бедро – най-високото и красиво момиче от групата - тръгва да вземе 
поръчаните по интернет сувенири, Сладура тръгва да купува вино, така че 
групата ни оредява, а разрешаването на някои важни въпроси тепърва 
предстои. Нашата Ханъм, която всеки момент трябва да роди, ни 
информира, че майка ѝ ще прати някакъв багаж. „Ама разбира се, щом ще 
праща нещо за бебето, няма проблем, ще го донесем.“ – заявявам аз. „Не, 
то няма да е за бебето, ще бъдат други неща.“ - отговаря тя. „Какви?“ - 
някой от групата беше изстрелял въпроса, който аз не смея да задам. „Ами 
два килима, чугунен тиган и одеяло.“ „Ама какъв чугунен тиган? - вече 
съм премаляла. Не стигат шоколадовите бонбони на отиване, ами сега 
килими и чугунен тиган на връщане. - Защо Ви е чугунен тиган? Тук има 
всичко по магазините!“ „Такъв няма. - настоява нашата Ханъм – Няма 
чугунен тиган за палачинки.“ „Е как да няма, като по Нова година ходих на 
Мéтро и там имаше чугунени тигани и тенджери!“ „Няма. - отговаря 
простичко Ханъм – Аз не намерих.“ Другите също нещо се опъват. Вече 
съм се отказала, но нашата Ханъм продължава: „Ама вие какво ще правите, 
какво толкова ще носите шест човека за 180 кг?“ След дълги разправии 
решаваме, че който има по-лек куфар, ще пренесе като свой багажа на 
любимата ни Ханъм. В крайна сметка се разделяме с нея и тръгваме всеки 
по своите задачи. 
 Из цялата ми къща цари пълен безпорядък. Пръснала съм 
всевъзможни вещи, оформила съм си дори малки купчинки и се налага да 
правя избор кое да сложа в куфара и кое да отпадне. Ограничението на 
багажа до 30 кг е нещо, с което не мога да се справя. Ето затова 
предпочитам да пътувам с автобус – там никой не ти тегли куфарите и не 
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ти иска пари затова, че си надхвърлил пустото ограничение за тежест. 
Сложила съм си кантара и правя две измервания – първо стъпвам аз, а след 
това стъпвам, държейки куфара. След дълъг и труден избор, най-накрая 
куфарът пада под 25 кг. Правя си сметка, че оттам ще се изкуша да взема 
някоя и друга книга, а книгите имат неприятната особеност да тежат. А, и 
да не забравям, че ще купувам коняк. Ех, съвсем бях забравила и багажа на 
нашата Ханъм. Справям се с големия куфар. Идва ред и на ръчния багаж. 
Този път минавам точно с две стъпвания на кантара.  
 
 21.07.2015 г. - първите часове на деня. 
 Наближава 02.00 часа. „Ако искам да не закъснявам, мисля си аз, 
трябва да си лягам.“ Още ми е рано за сън, но лягам и си натискам 
парцалите.  
 06.00 часа. Часовникът и двата телефона звънят неудържимо, а аз 
едва отварям очи. Как можах снощи да имам глупостта да навия всичко, 
което може да звъни? Неестествено време за ставане, но самолетът няма да 
ме чака. 50 минути по-късно вече чакам таксито. На какъв любезен 
шофьор само случвам – поздравява ме и дори вдига тежкия куфар. Ама 
нали пътувам до летището, а откакто пуснаха метрото поръчките сигурно 
са намалели. Докъде стигнахме – шофьорът ми благодари за поръчката! 
Просто не мога да повярвам на ушите си! 
 

07.10 часа. Куфарът ми вече е увит във фолио и се оглеждам 
припряно за другите. Решавам да изчакам още 5-10 минути и да се наредя 
на вече успялата да се образува опашка за Търкиш Еърлайнс. Почвам да се 
ядосвам на сладурите, че закъсняват. Станала съм като баба, която се 
опитва да контролира ситуацията. Ама няма да им ставам настойник, я! В 
07.20 часа търпилото ми се е изчерпало и се нареждам на опашката. Пред 
мен вече има някакво семейство с деца и огромна камара от куфари. Тези 
къщата ли пренасят? А, ето го  Сладура - баща му го изпраща. Махам му да 
дойде при мен на опашката, която вече е набъбнала до около 30-40 човека. 
Минава 07.45 часа, когато се появяват и останалите слънца. Щастлива съм, 
че ще пътувам с 20-годишните си колеги. Чувствам се на тяхна възраст, 
макар отдавна да съм я прехвърлила.  Забранявам си да се държа с тях като 
с по-възрастна. Ето петима от туркологията и един от арменистиката - 
заминаваме на лятно училище, където ще доучаваме мултикултурализма. 
Всичкознаещата и Мóмчето вече са били в Азербайджан и за тях е като 
завръщане на старо и познато място. За Сладура, Дългото бедро, 
Усмивчицата и мен е ново преживяване, свързано с първото посещение в 
огнената страна. Излизам с тях навън, за да пушат по цигара, да си кажем 
по някоя умнотия преди полета и се отправяме към гейта.  
 Времето е с нас – слънчево и безоблачно. Идеално е за полет и за 
начало на нашето пътешествие на изток от Истанбул. Говорим оживено. 
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Изведнъж стюардесите са ми направили впечатление със съвършените си 
фигури и казвам на Мóмчето: „Не мога да повярвам, тук има само слаби 
туркини!“, а той ми отговаря: „Имаше и една пълна.“ Смея се: „Тя е за 
първа класа.“ Докато се кикотим на глупости, самолетът рулира по 
пистата. Излитането минава гладко. Отворила съм си вестник „Хюрриет“ и 
чета заглавната страница, посветена на атентата, при който загинаха около 
30 млади хора. Ама че депресиращо е да четеш за смърт рано сутринта, 
при това в самолет. „Я да видя какво има отзад и завъртам вестника. 
Виждам картинка и анекдота за деня. Започвам да се смея. Мóмчето 
проявява интерес и му чета анекдота: „Може ли да играя с вас? - пита 
кравичката, а овчиците й отговарят: - Може, но няма да удряш с глава, 
имаме само една топка.“ Следва мълчание. „А на какво точно се смееш?“ - 
пита ме Мóмчето. „Ами кравичката има рогца, затова ѝ поставят условие.“ 
Заливаме се от смях.  
 По някое време ни сервират закуската със спасителна чашка кафе.   
 В някакъв момент, след като вече са отсервирали остатъците от 
закуската, виждаме Усмивчицата да се отправя към края на коридора 
разстроена. На връщане очите ѝ са зачервени и Дългото бедро я пита: „Има 
ли нещо? Защо плачеш?“ При отговора „Не можах да си изям закуската, 
взеха ми я“ - се чудя да плача ли, да се смея ли. Гледам я, че едва си стои 
на краката. Преди полета ми беше казала, че се върнала сутринта от 
дискотека и успяла да поспи само час, когато трябвало да става. Успяваме 
да я успокоим и тя се връща на мястото си.  
 Полетът до Истанбул минава почти неусетно в разговори за 
пътувания на изток от България.  
 Цариград. Босфорът, погледнат от птичи поглед, е забулен в лятна 
мараня, макар че още е предиобед. Кръжим над Истанбул, изчаквайки 
свободна писта за кацане. 
 Ето го и огромното летище Ататюрк. Приземяваме се. Бурните 
ръкопляскания за пилотите ми напомнят, че още сме в Европа. Терминал 2 
вече ми изглежда като гаричка на фона на изумяващото с мащаба си 
летище Ататюрк в Истанбул, където е трансферът ни. 
 Качваме се на автобуса и Усмивчицата започва да се чуди къде 
трябва да си вземе багажа. Почва да се тюхка, че трябва да си вземе багажа 
на летището в Истанбул, защото е забравила да каже коя е крайната ѝ 
дестинация. Разрешавам въпроса, като ѝ казвам да си провери бордната 
карта за Баку, където трябва да е стикера за багажа ѝ, на което 
Усмивчицата възкликва: „А, вярно, забравила съм.“   
 Навлизаме в летището и се включваме сред цветния поток от 
пътници с различни националности. Всичкознаещата се е цанила за водач 
и върви хаотично сред потоците от хора. Знам със сигурност, че няма по-
шумно летище в света. Едва ги догонвам, мъкнейки осемкилограмовата си 
ръчна чанта. Успявам да разбера, че търсят място за пушене и то 
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Всичкознаещата, която не пуши, се е разтичала. „Чакайте – казвам аз – 
така не може да вървим напред назад като гламави! Ще питам.“ и се 
отправям към първия служител, който ми зърват очите. Служителят 
любезно ми обяснява къде се намира изходът за пушачи. По-мизерно място 
едва ли има на територията на летището: десетки комини от работещите 
кухни избълват мазно-сладникав въздух, придружен с мирис на загоряло 
олио, десетки пепелници преливат от фасове, които буквално се търкалят 
по високите маси и пода, десетици наблъскани един до друг приемащи 
лепкавата тютюнева маз, която пропущат по изтръпналите си от чакане 
гърла, за да достигне до запълнените от отрова дробове... И всичко това 
под палещото юлско слънце на Истанбул, без тента, а насред обгърната с 
тел от около десетина квадрата площ на някаква тераска. Оставям 
пушачите да си вземат дозата никотин и милата Всичкознаеща да затвърди 
позицията си на лидер. 
 Е, докато сервитьорите в „Китченете“ се наканят яваш-яваш да ме 
обслужат, отказвам се от мерджимека за 18 лири, който в центъра на 
Истанбул е на поне четири пъти по-ниска цена, и пак хукваме из цветния 
лабиринт на летище Ататюрк. Някой се сеща, че му се пие вода. Първо 
цигари, сега вода. Да ама водата струва две лири. „Ами купете си.“ - не се 
въздържам аз. „Не можем. Нямаме лири.“ То кой да се сети, че имаме 
престой около пет часа и да си купи турски лири от София. Като не са се 
сетили, сега им обменят доларите по трънския курс. Преди обмяната 
обикаляме две-три чейнджбюра. Че те комшиите да не са луди да обявяват 
на всяко бюро различен курс? То тук всичко е вързано. Запътваме се към 
кафене, където цените изглеждат поносими. Вземам си симит и чай 
буквално на петорна цена, но иначе не съм била в Истанбул. Никой от 
останалите слънца не си купува нищо. Пак се сещат, че им се пуши. 
„Отивайте, аз ще бъда тук.“ – обръщам се към тях почти с досада заради 
това безцелно ходете напред назад.  
 Група германци са окупирали празни маси без консумация и говорят 
високо. Пред мен сяда красива източна жена и държи в ръка 
няколкомесечното си бебе, а с другата подканва по-голямото дете да отиде 
при нея, като почти зарязва бебешката количка и някакъв куфар. След 
малко се появява съпругът и придърпва багажа. В следващия момент 
жената отваря куфара, в който цари пълен безпорядък от бебешки 
памперси, раздърпана кукла, бебешко одеялце и какво ли не. Жената 
придържа бебето с едната ръка, клекнала до куфара, явно т.нар. ръчен 
багаж, а с другата започва усърдно да бърка със свободната си ръка като в 
ръчна перална машина, докато достига заветната цел – празно бебешко 
шише. Мъжът стои абсолютно безучастно и си хапва симита, преглъщайки 
го с чай, а по-голямото дете вече се търкаля по пода и си играе с някаква 
играчка. Потресена от гледката, безмълвно си държа чашката вече няколко 
минути, без да отпия от чая. Стряскам се от капката кехлибарен чай, която 
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безвъзвратно се приземява върху бялата ми рокля. Все забравям, че 
комшиите не могат да уцелят чая в чашата и винаги има обилно 
количество в чинийката.  Сега вече съм лекьосана като всички турци, фарк 
йок. Ето че излиза информацията и за гейта ни, а той е само на 20 метра от 
нас. Късмет! 
 Само няколко минути ни отделят от полета до Баку и новия, 
неизвестен за повечето от нас Изток. Чака ни по-дълъг полет, а ето че на 
борда има и готвач. Нé гюзель! Мислите ми подсъзнателно вече текат на 
турски език. Хубаво, ама аз ще ходя по на изток от Константинопол, а там 
дали ще се разбирам с домакините? Поживьом, увидим! Сега пък руски 
фразеологизъм. Еха, че тюрлю гювеч ще стане с моя турско-руско-
английски! Жалко, че не знам и някой друг език, за гарнитура. 
 Летим безпроблемно. На малкия екран пред мен съм избрала 
програма, която да ми показва данните от полета. Така във всеки един 
момент виждам на колко метра надморска височина сме, каква е 
температурата навън и прочие. Няма нито едно облаче. Слънцето се плъзга 
ту над крайбрежието на Северна Турция, ту над Черно море и като че ли 
очертава пътя ни. Ето ги и планинските склонове на Грузия и 
Азербайджан. Виждат се и бреговете на Каспийско море и Баку – градът на 
ветровете. Златиста ивица пясък по крайбрежието на Баку проблясва под 
нас, окъпана от последните слънчеви лъчи. Виждат се нискоетажни 
постройки. И летище като летище. Кацаме. Любимият ми Истанбул остана 
някъде на около 1800 км зад нас. Пристигам в напълно непозната страна 
без да знам какво ме очаква. 
 Летище „Хейдар Алиев” ни посреща с пълния си блясък. Ръкавът е 
покрит с пухкав мокет и маратонките ми потъват в него. Предстои ни 
граничен контрол. Усмивчицата е преди мен и бере страх заради 
посещението си в Армения. „Как можаха да ми сложат азербайджанската 
виза точно срещу арменската? - не спира да се ядосва тя. - Сега ако ме 
питат ходила ли съм в Армения и какво съм правила там, какво да 
отговарям?“ пита ме тя. „Отговаряй им само ако те питат нещо. Нали имаш 
печати върху визата, значи си ходила. Не се притеснявай.“ Притеснението 
на Усмивчицата обаче е написано на лицето й. Дочувам, че я питат нещо 
на руски език, а тя вече е пуснала най-чаровната си усмивка. Казва по 
някоя и друга дума на руски и ето, че й слагат печат. Идва моят ред. 
Служителят ме пита на руски дали това е първото ми посещение в 
Азербайджан и аз му отговарям положително. „А ходили ли сте в Русия?“ - 
пита онзи. „Не“ - отговарям аз и почвам по нашенски да въртя глава, при 
което онзи ме гледа многозначително. „Де да бях ходила или да ми излезе 
късмета да отида!“ - мисля си аз. Най-накрая и на моя паспорт лъсва едно 
мастилено петно. Другите вече ни чакат. Насочваме се към изхода да си 
вземем багажа. Слизайки по ескалатора виждам куфарът ми в ярко зелен 
цвят да се врътка самотен на лентата. Като стигам до него ми премалява – 
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лепенката за чупливи вещи е изтръгната от фолиото, а куфарът очукан като  
като пинг-понг топка. Не повярвах на нашите на летището, които, след 
като разбраха, че ще пътувам с Търкиш Еърлайнс, ме предупредиха, че 
куфарът ще бъде съсипан. Правим си снимка за спомен и се отправяме към 
изхода. Там ни чакат две млади и усмихнати момчета – нашият отговорник 
на група Серханбей и Теймур. Ето го и шофьорът Елцин. „Елцин ли?“ -  
питам аз Всичкознаещата, която вече е била тук. „Елцин, като руския 
президент?“ „Не, не е Елцин, а Елчин. - обяснява ми тя шушукайки – В 
някои от районите от вътрешността вместо „ч“ произнасят „ц“.“ Обръщам 
се към Серханбей на турски с някакъв дежурен въпрос по настаняването. 
„Ще говорим на английски. Езикът на нашето лятно училище е 
английският.“ - заявява ми Серханбей. „А аз като ти говоря на турски, ти 
разбираш ли ме?“ - не отстъпвам аз. Получавам същия отговор.  „Тогава да 
говорим на английски. – продължавам вече на английски – Да знаеш, че 
никой няма да проверява на какъв език си говорил, като си ни посрещал.“ 
„За какво да ме проверяват?“ - пита той. „Няма значение“ - вече съм 
убедена, че милият ни домакин има още да учи. Щом така са го 
инструктирали, така да бъде, ще му говоря на английски, 
мултикултурализъм, какво да го правиш, дано да ме разбира. Натоварват 
багажа на микробуса, качваме се и потегляме. Сега пък светкавици. 
Теймур е хванал телефона и прави ли прави снимки. Ама не искам, не съм 
за снимки, нямам червило, пък и съм като повехнала марулка след това 
тичане и чакане на летище Ататюрк. Не ми харесва да ме снимат, когато не 
искам. Теймур обаче не се отказва, явно държат да документират всичко. 
Някаква по-рязка маневра на Елчин го отказва.  
 Движим се по магистрален път с три ленти във всяка посока. В една 
и съща отсечка виждам два различни знака за ограничение на скоростта – 
стационарният показва 130 км, а светлинният, поставен над пътното 
платно – 100 км. Хм!? Навлизаме в града. Редуват се средноетажни и 
високоетажни сгради, старо и ново строителство. Като във всеки един 
град. Широки булеварди, с големи отстояния между отделните сгради. 
Новите модерни сгради стоят величествено на фона на стари уютни 
дървени постройки, отстъпващи мястото си на тонове бетон и желязо. И 
автомивки. Много автомивки, които работят до късно през нощта. Турците 
са маниаци на чистотата на колите си, явно и тук е така. 
 Ето го и четиризвездния хотел „Модерн“. Настаняват ме с Дългото 
бедро в стая на втория етаж. Посреща ни застоял въздух с мирис на цигари, 
охладен от работещия климатик. Първата ни работа е да се погрижим за 
освежаване на въздуха в стаята. Наличието на пепелници ми подсказва, че 
тук пушенето в закрити помещения е разрешено. Стаите са огромни за 
разлика от множеството новопостроени хотели в България. Нашата е около 
20-25 кв.м., а банята само е около 8 кв.м. Налице са всички екстри за тази 
категория хотели, но тук, за разлика от България и Турция, стандартите са 
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спазени. Нямаме много време, тъй като нашите преуморени на вид 
домакини ни очакват за късна вечеря в ресторанта на хотела. 
 Качваме се на седмия етаж на хотела, където е ресторантът. Чудесна 
гледка към нощен Баку. Сервират ни салата, която наподобява шопската, 
но без лук и сирене. Поднасят ни мерджимек (супа от леща, пасирана). 
Тукашният мерджимек е по-гъст от турския и без лютия червен пипер, 
който те кара да бълваш огън. Основното ястие е долма (пълнени с овче 
или шилешко месо, домати, пиперки и патладжани). И долмата е лишена 
от изсипани бол бол подправки, при това е умерено мазна. Ястията ни 
засищат. Предлагат ни и богат избор на плодови сокове. Разбира се 
алкохолните напитки липсват. Такива няма да има на нито едно от 
официалните събития, които ще последват. След вечерята и обичайните 
любезности по посрещането позволяваме на домакините ни да се оттеглят. 
На Серханбей му предстои да посрещне още една група участници в 
обучението рано сутринта.  
 За нас обаче дву-часовата разлика  ни показва, че е твърде рано, така 
че решаваме да се разходим. Момичетата сме готови първи (както 
обичайно) и чакаме момчетата. Когато отиваме да разберем какво става, 
какво да видим: едно момче от обслужващия персонал човърка нещо в 
гардероба. „Хайде, какво се мотаете? Какво става тук?“ „Сейфът им е 
развален – отговаря Мóмчето. - Докато не го оправят никъде не тръгвам!“ 
След около десетина минути сейфът е поправен и се отправяме към 
първата си нощна разходка в Баку. Да, ама не съвсем. Защото дочувам зад 
гърба си: „Чакайте!“ Към  Мóмчето и Усмивчицата се доближили двама 
мъже и им казали, че не можем никъде да ходим, било им забранено да 
пускат когото и да било от хотела. „К'во?“ Всички зяпаме като в забавен 
каданс. Казвам на тези, които са до мен да не се връщат и изчакваме 
встрани. Обръщам се и правя знаци да тръгваме, а онези двамата звънят по 
телефоните. Всичкознаещата се опитва да ги успокои, че е била в Баку и 
познава града. Те обаче съвсем не притесняват, че ще се изгубим. Най-
накрая се оказва, че единият е успял да се свърже с организаторите и вече 
имаме карт бланш за разходка, но при условие, че ще се върнем скоро. 
Нашите двама пазаванти ни предлагат да ни отведат с леките си коли. 
„Никакви коли, - мърморя аз. Вървим всички заедно и толкоз.“ Вече съм 
ядосана. Настояването продължава. „Вижте, обръщам се към единия от 
тях, Хапнахме доста и ни е необходима разходка. Благодарим Ви, но 
предпочитаме да повървим пеш.“ Явно успявам да ги убедя в ползата от 
подобна гимнастика, тръгваме, макар до края на разходката да не мога да 
се отърва от усещането, че някой върви след нас.  
 Улиците на Баку са превъзходно осветени. Правят ми впечатление 
високите 20 см бордюри, липсват кошчета за боклук, но липсва и самият 
боклук. Стигаме до малък парк с паметник на Кьороглу, където, макар и 
вече късно, има много семейства с деца, които тичат и създават радостно 
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оживление. Стоим в парка известно време, колкото да си разкажем по 
някоя лакардия и решаваме да се върнем, но пътьом ще си купим вода. Но 
кой да се сети да обмени някой долар на летището. Влизам със Сладура и 
се опитвам да обясня на продавача нелепата ситуация, в която се намираме 
– току-що сме пристигнали в Баку, а нямаме обменени пари. Събират се 
някакви мъже, които започват нещо да се суетят, едно от младите момчета 
вади 60 гепика (местната монета) и продавачът ни маркира бутилката вода. 
Благодаря и настоявам момчето да вземе някакво евро, което ми се мотае в 
джоба, а то се дърпа. Ама кой, моля ви, у нас ще плати водата на чужденец, 
би ли ни хрумнало дори? Навремето мой преподавател по турски език ми 
беше разказал интересен случай. Наредил се той на опашка в едно 
ресторантче в Турция, нещо като нашата Българска национална кухня, и не 
му достигали няколко куруша. Някаква жена бръкнала в джоба и 
доплатила сметката. Не ми се вярваше, но сега разбирам, че източното 
гостоприемство съвсем не е като нашето, макар да се бием в гърдите. 
Споделената вода като че ли замеси от групата ни жилаво тесто, което 
щеше да ни държи като лепило по време на престоя ни в страната на огъня. 
 
 22.07.2015 г. 
 Два телефона звънят рано сутринта през 10 минути, но никоя от 
двете ни не помръдва. Два часа часова разлика са си два часа. Така и не 
успявам да се справя с нея до края на престоя си тук. Надигам се едва-едва 
и будя  Дългото бедро. Някак не върви да закъсняваме още първия ден, а и 
съм си наумила да използвам един промеждутък в днешната програма 
преди отпътуване от хотела да прескоча до близка банка, която съм 
набелязала по време на нощната ни разходка.  
 Закуска - подобаваща на хотела, с изключение на кафето. Тук се 
сервира чай, но за разлика от Турция няма нито еспресо, нито шварц, нито 
турско кафе, а само нес кафе, пестеливо отсипано в малка купичка в 
близост до машината за подгряване на чай. На всяко място, което тепърва 
ни предстоеше да посетим, се намира подобна машина на чай с две 
канелки – от едната си слагаш настойка от запарен черен чай, а от другата 
– гореща вода, с която се разрежда поставената в чашата настойка. Така 
или иначе след като има нес кафе, решавам да пропусна чая. 
 Появява се Серханбей, който е отговорник на българската група, и 
ни връчва баджовете, които трябва да носим по време на престоя си. То да 
бяха баджове, каквито съм свикнала да нося по време на различни 
обучения, а те направо си бяха табелки като за слепци с размери 10/15 см в 
стил търси се. Тук всичко е гигантско. Усмихвам се любезно, допивам си 
кафето и се измъквам от хотела. Разполагам с час и си мисля, че имам 
достатъчно време за банка. Правя се, че не забелязвам мъж на средна 
възраст с раирана в черно и бяло блуза, който стои до паркирана пред 
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хотела кола. Без съмнение новият ми познат се закрепва за мен и спазва 
дистанция.  
 В банката – други порядки: предпочитат да говорят на руски, 
турският ми не им харесва. Служителката е любезна, но се понацупва, 
когато си искам бележка за обмена на валута. Курсът щатски долар-манат 
(местната валута) е почти едно към едно, с малка комисионна, е, все пак 
сме в страна на петрол. Напускам банката и се опитвам да си намеря карта 
за уличен телефон. Посещавам няколко малки бакалийки и два магазина за 
телефони. Продавачите са много любопитни откъде съм и какво правя тук. 
Разменяме си по няколко думи, но аз търся карта за уличен телефон. Уви! 
Навсякъде удрям на камък.  Явно хората в тези места не използват вече 
уличните телефони. Едва в края на престоя си в Баку ще забележа жена, 
която да говори от такъв телефон, но така и няма да разбера от къде да 
закупя карта. След неуспешните опити поглеждам часовника си и 
преценявам, че е време да потеглям. Нещо ми щуква да се върна и почти да 
се сблъскам челно с новия ми чифт очи, човекът подминава, но главата му 
някак странно се извърта към мен. Абе тези не са ли гледали филми! Дали 
пък не си въобразявам? 
 Връщам се в хотела и в лобито му не виждам никого от групата ни. В 
стаята намирам спътничката си. Оказва се, че трябва да вземем всички 
сувенири сега, защото няма да се връщаме в хотела, а следобед е 
официалното откриване. Всичкознаещата вече е изпратила съобщение по 
фейса, че всички чакали само нас. Пълни глупости! Има цели 40 минути до 
тръгването. Решили били да тръгнем по-рано. Нашите домакини направо 
ни разбиват. В желанието си уж да бъдат точни, до края на обучението ще 
ни събират по-рано от обявеното време. Сещам се за мита за 
бавнотечащото време на Изтока, пък то... Явно Серханбей иска нещо да 
доказва, защото по лицето му е изписано задоволство, че сме първи на 
стартовата площадка. „Контроль едерим (Проверявам, контролирам).“ - 
Серханбей вече спокойно ни говори на азербайджански и е забравил 
снощното си настояване да говорим на английски и щастливо се 
разбираме.  
 Два големи автобуса са паркирали точно пред хотела и чакат своите 
пътници. Потегляме към Бакинския славянски университет, където се 
очаква да бъде първата ни среща с домакините. За първи път виждам Баку 
през деня. Минаваме покрай строени по време на соца пететажни сгради, с 
типични за бакинската архитектура балкони. Високи мраморни бордюри 
на височина поне 20 см от пътното платно, вероятно с цел да не се качват 
коли на тротоара. Аха, целта очевидно е постигната, обаче пък какво 
катерене и какъв фитнес за пешеходците е това!  
 Пристигаме в университета и ни настаняват в зала, където ни 
приветства завеждащата катедрата по мултикултурализъм в университета 
Айтен Кахраманова. Запознава ни с основните цели на политиката на 
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Азербайджан по мултикултурализъм. След приветствието ни канят да 
разгледаме културните центрове в университета. Посещаваме руския и 
украинския център. Изявяваме желание да разгледаме и българския. 
Теймур с удоволствие ни отвежда до българския културен център, 
предлагат ни да разгледаме и гръцкия, на същия етаж. Всички отказваме в 
един глас. Никакво разбиране към южната ни съседка, част от чийто 
външен дълг трябва да плащаме. Домакините ни остават учудени и не 
разбират категоричния ни отказ. Що за европейска солидарност? А нямаше 
дори репетиция, но пък какво единство! А после казват, че нас българите 
не ни бивало в отборните изпълнения. Не съм присъствала на по-
категорично изразена позиция. Слизаме на първия етаж, където 
домакините с гордост ни показват специално подреден кът, посветен  на 
Хейдар Алиев. Разходката из университета продължава и някой изговаря 
магнетичните думи „Хайде да пушим по цигара“. Теймур веднага предлага 
да излезем във вътрешния двор. Мястото се оказва прохладно, доколкото 
изобщо може да се усети прохлада при температура на въздуха над 30 
градуса. Има фонтан, големи дървета, които хвърлят сянката си и няколко 
пейки, разположени в оформените алеи. Чисто е, няма шушка, следичка от 
човешка немарливост. Теймур ни обяснява, че входът откъм улицата е 
само за преподаватели, а този откъм вътрешният двор – за студенти. 
Чувстваме се поласкани от оказаната чест да влизаме в университета през 
парадния вход. 
 Отнякъде пристига запъхтян Серханбей, търсил ни навсякъде, но 
сега отново контроль едервал и хайде да сме ставали, защото било време за 
обяд и всички нас чакали. Вече имам някакви съмнения за словника му. 
Опитваме се да го убедим, че трябва да обменим пари, макар че вече съм 
свършила тази работа. Серханбей се инати като магаре на мост „За какво 
са ви пари? Тук всичко е уредено.“ След 10-минутно пререкание най-
накрая кандисва, че ни трябва местна валута и ни води до банка. Банката е 
на ъгъла откъм улицата, където са автобусите. Ама то не било чак толкова 
сложно! То е повече от ясно: нямаш пари, нямаш мозък. Без пари си лесен 
за манипулиране. Ние обаче отдавна живеем при условия на демокрация – 
хубава, лоша, но демокрация. И аз обменям още малко пари за парлама. 
Пак бързаме. Отиваме в стола, който се полза само от преподаватели. 
Масите са застлани със снежнобели покривки и част от блюдата вече са 
сервирани. Нетърпелива съм да изследвам храната на местните. Вече 
позната салата, плюс руска салата и пресни подправки. Опитвам парче 
кючю, приготвено от зеленина, каквато се намира през сезона – спанак, 
зелен лук, магданоз, кориандър и яйца. Местните консумират кючюто с 
кисело мляко. Превъзходен вкус за зажаднялото ми от любопитство небце. 
Останалите от групата не харесаха кючюто. Какво пък, ще си хапна още 
едно парче. Носят ни студена супа, нещо като нашия таратор, но не съвсем. 
Приготвен е с предварително попарена зеленина, а в млякото е поставено 
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брашно. Не е галета или натрошен сухар, каквито добавки може да има 
към таратора у нас. Супата  не ми допада, отказвам се. Поднасят ни пилаф 
с шафран, а в отделен съд – шилешко, задушено със спанак и пресен лук. И 
тук има само безалкохолни напитки – вода, плодови сокове от вишни и 
праскови. Плодовите сокове и компотите тук задължително са в стъклени 
буркани. Вкусът е различен. Напомня ми детството, когато повечето 
хранителни продукти и у нас се продаваха в стъклени опаковки. Сега 
всичко е в пластмаса и няма вкус, напротив – Е-та, канцерогени, 
полиетилени... - а тук вкусът е съхранен. Липсва десерт, какъвто винаги се 
предлага в Европа. Тук просто третото от менюто липсва. Докато се 
храним ми прави впечатление, че нашите отговорници и някакви 
непознати мъже вървят измежду масите с кръстосани отзад ръце. Дали пък 
не следят всичко ли ще си изядем – като в пионерски лагер? Каним 
Серханбей да седне при нас да обядва, но той категорично отказва. 
Контроль едервал. Решаваме да излезем навън на въздух, а и пушачите да 
пушат по цигара. Тъкмо сме си подали носовете навън и ни спират някакви 
мъже, като ни обясняват, че не можем да ходим никъде. Стига вече! Не ни 
се нрави, но онези изглеждат неотстъпчиви. При нас вече са дотичали 
Серханбей и Теймур и ни питат наред ли е всичко. Ама разбира се, че да! 
Те се правят на ударени, и ние също. Когато си в Рим, прави каквото 
правят римляните! Казват ни, че вече е време и пак закъсняваме за 
следващата част от програмата. Отправяме се към Актовата зала на 
университета. Пак сме от първите и чакаме подобаващите 30 минути. Най-
накрая организаторът на лятното училище Хикмет Бабаев ни приветства и 
ни представя отговорниците на групи. Започва едно разяснение на 
правилата на школата, раздават ни програми, съставени на 
азербайджански, английски и руски език. Нови разяснения за това към 
кого да се обръщаме. Да не сме малки деца или от онези, пази Боже, със 
забавено развитие? То разяснения като за първолаци. Айде сега пък към 
автобусите, че ни чакали във Фонда на знанието за официалното откриване 
и коктейла. И... пак ще ядем. На толкова обучения съм присъствала, но на 
такава заетост се радвам за първи път. Юруш по автобусите!   
 Кратко пътуване и пристигаме в същинския  център на Баку. 
Съзерцаваме множество прекрасни сгради, които са истински 
архитектурни шедьоври. Очертанията на Ичери шехер (Вътрешния град) 
напомнят, че сме на изток от Константинопол. Новият Баку обаче е един 
съвременен град, чийто център е изпъстрен със сгради с европейска 
архитектура от началото на ХХ век. Ето го и входът на метрото, чиято 
стъклено-метална конструкция съвсем естествено се е вместила между 
Ичери шехер и съвременната архитектурна среда. Докато всички се 
наслаждават на гледката, ни казват, че ще имаме време след официалната 
част да разгледаме центъра и отново ни подкарват като стадо овце. Една 
гега и няколко кучета ще свършат работа. Някак е обидно за възрастни 
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хора, които имат програма и си гледат часовника. Ей, този часовник, пак 
изостава от времето на организаторите! Ще трябва да го сменя! 
 Минаваме през подлез и с Мóмчето се заглеждаме в книгите на 
някакъв павилион. Тук книжарниците са кът, за разлика от София и 
Истанбул, а цените са едни такива космически, че по-добре да не ги 
коментирам. Спират се и други, но тях някак бързо ги подкарват напред. 
Ние се залепяме като за магнит. Едно, две, три, и ... имам по-бърза реакция. 
Книжката с поговорки и приказки е моя! Мóмчето ме гледа завистливо, 
тъй като няма втори екземпляр. Успявам да разчета няколко поговорки и 
съм щастлива. Продавачът ни гледа с любопитство. Двамата вече са ни 
изпуснали. Добре, че си гледаме часовниците и виждаме, че е време да 
тръгваме. Леко пообъркване на посоките. Руският и турският език тук ти 
отварят вратите. Дай Боже скоро и азербайджанският! В далечината 
виждаме сервитьори, които носят храна и тръгваме към сградата, пред 
която е суетнята. Отказваме се от възтесния асансьор, в който едва се 
побират двама сервитьори с подноси. Каква храна, още не са минали два 
часа от обяда, о, боже, пак ли ще ни хранят? Такова гостоприемство 
виждам за първи път. Наистина нищо не липсва, като изключим онова 
юруш и дур, под чиято мантра ще премине престоя ни тук. Не, че ние като 
народ не сме гостоприемни, но източното гостоприемство надхвърля 
българските представи.  
 Сградата на Фонда е от началото на ХХ век, с изключителна 
архитектура. Вътрешността й е малко позанемарена – начупени тук там 
мозаечни плочки, поолющени стени, с указателни табели на руски език за 
етажа, като че ли се намирам във времето на ранния соц. Изкачваме петте 
етажа по едно ветрилообразно стълбище. Влизаме в помещенията на 
Фонда. Тук са наляти огромни средства и е вложен човешки труд. Посреща 
ме портрета на усмихнатия Хейдар Алиев.  Има снимка и на сегашния 
президент. Неусетно се връщам в спомените си от детството и 
юношеството, когато във всички обществени сгради висяха портретите на 
Тодор Живков и Георги Димитров. Какво пък, стените не са голи, има дух 
- хаха! Един мой познат често се шегува – голи стени, празна душа! 
Подминавам институционалната украса и се насочвам към голямата зала, 
където кипи царствено въодушевление.  
 Директорите на Фонда на знанието и на Центъра по 
мултикултурализъм, както и ректорът на Бакинския славянски университет 
откриват лятната школа. Ето ги и нашите девойки, които по указ на щуката 
(като в добрата стара руска приказка – тук тачат руското!) поднасят 
подаръци от името на нашата група. Да ми бяха казали по-рано, нямаше да 
се отстрамим толкова постно, ама то нали всичко е направено в последния 
момент като в час по трудово обучение. Едно от златните правила на 
Изтока е при гостуване винаги, ама винаги, да имаш под ръка подарък за 
домакина, и то да е премерен. Иначе е невъзпитано. В крайна сметка се 
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отстрамихме единствени от всички чужденци, макар и мъничко по 
байганьовски. Канят ни да се присъединим към коктейла, даван в наша 
чест, и ни раздават подаръци. Нé гюзель! 
 Коктейлът не ме вълнува. Приближавам се към ректора, за да му се 
представя и да му благодаря. „А, значи Вие сте тази, за която вашата  
Ханъм настоява на три пъти?“ Благодаря мислено за искреността. Аз си 
знаех, че нашата Ханъм е направила всичко възможно да заминем всички 
от нейната група, които кандидатствахме. Значи пресантиманът не ме е 
излъгал, за пореден път. Благодаря отново на ректора, който вече е 
въвлечен в разговор от друг участник. На масата оставаме с Айтен Ханъм. 
Към нас се присъединява и Мóмчето и разговорът от английски някак 
естествено преминава на руски. Руският език тук е езикът на 
интелигенцията. Дори разговорът да започне на азербайджански, премине 
ли на руски, то определено срещу теб стои представител на местната 
интелигенция. Тепърва ще разбера и причината за тази особеност у 
местните.   
 Разговорът ни се върти около темата на обучението. Айтен Ханъм, 
типично за представителите на домакините, ни прекъсва тактично и ни 
предлага чай. Бурканчето с нес кафе, което успявам да видя, ми подсказва 
да отклоня любезната покана за чай и да предпочета кафето. В културата 
на чая няма място за кафе. Интересна е формата на чашите за чай. В 
Турция я наричат ляле (лале), а тук – армуду (круша). За тази оригинална 
форма на чашата за чай казват, че произлиза от Азербайджан. 
Крушевидната форма винаги се асоциира и с фигурата на жените от 
Изтока. Жената, крушата, чаят са на особена почит, значи. Загатките на 
Изтока... колкото по-на изток, по-странно... 
 Ето, че минават нашите ръководители и ни раздават сувенири, а 
малко по-късно ни съобщават и за разходката из Баку, към която, ако 
искаме да се присъединим, трябвало да побързаме. Бързащият Изток – по-
рано посрещат слънцето от нас, че после като хукнат да бързат... 
Благодарим на Айтен Ханъм за гостоприемството и се отправяме към 
красивия град на ветровете.  
 Почти всички гости, заедно с ръководителите ни и новите ни очи и 
уши, се озоваваме пред портите на Ичери шехер. Правим  кратко дефиле из 
калдъръма му, и вече ни подканват да се връщаме, тъй като имало друга 
разходка из стария град.  
 Температурата отдавна е прехвърлила психологическата граница на 
разбирането за лятна жега у европееца. Горещината е нетърпима. В 
допълнение към жегата е и влажния лепкав въздух от брега на Каспийско 
море с мирис на нефт. Юлските ни жеги по българското черноморско 
крайбрежие са като пролетно затопляне в сравнение с тукашния климат. 
Водата, която уж предвидливо съм сложила в чантата, вече е на 
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привършване. Тук сергиите с вода и охладени течности са рядкост, също 
както сергиите с вносни дъвки по времето на късния соц.  
 Жегата си е жега, но любопитството ни успява да я надмогне. 
Отправяме се към градината. Впечатлена съм от изключителната подредба 
и чистота. Тревата е окосена и грее в ярко зелено. Храстите са оформени 
като че от Едуард Ножиците. Все едно някой специално е подготвил това 
място точно преди нашето посещение. Спираме до фонтана на 
Филхармонията, в чието пространство се носи класическа музика. 
Сградата на Филхармонията блести в светложълтата си премяна. В близост 
до нея има група младежи, които свирят народна музика. Част от нас 
насочват камерите си към тях и се спираме. Някой подвиква припряно: 
„Гиделим! (Да тръгваме!)“ Е, ама поне да направим по някоя и друга 
снимка, става ли? Чуш, та чуш! Ама и ние душа носим! Серханбей вече 
трудно излиза с нас на глава. Падна му се група вироглавци. И той вече се 
пишмани, но връщане назад няма. Непрекъснато подтичваме след по-
слушащите. Преминаваме през окъпан в светлини мраморен подлез и се 
озоваваме на крайбрежния булевард. Пред нас се разкрива т.нар. Малка 
Венеция. Досущ като истинската, но миниатюрна – имитации на сгради и 
мостове, та дори има и изкуствен канал. През водата на изкуствения канал 
прозира изящна мозайка, очертаваща фигурите на змия и крокодил. Ние 
сме изтичали и вече си правим снимки, когато идват рускините, но някой 
от организаторите вече подвиква да тръгваме. Какъв комсомолски 
ентусиазъм само от изпълнението на плана! 
 Крайбрежният булевард. Яхтеното пристанище ме влече като 
магнит. Достъпът е ограничен и не ни позволяват да преминем през 
оградата. Тук охранителите са по-строги дори от нашите отговорници. 
Продължаваме разходката си през крайбрежния булевард. В морето се 
виждат мазни петролни петна, а по булеварда в близост до морето – мазни 
засъхнали пръски. Липсва типичният мирис на море, който почти 
безпогрешно разпознава бургаският ми нос. Само лепкавата влага напомня 
за близостта до водния басейн. От лявата ми страна е красива морска 
градина. Като че ли цяла нощ са работели хиляди невидими ръце и тя е 
чиста и подредена, всяко зелено стръкче е на мястото си, грижливо 
отгледано и напоено.  
 Насладата от прекрасната гледка и обзелото ми спокойствие са  
прекъснати от поредното подвикване да завием наляво. Минаваме през 
поредния подлез и излизаме на огромен площад с не особено интензивно 
движение. От ляво се извисява модерната сграда на хотел „Хилтън“. На 
площада са паркирали двата автобуса. Ние, българската група, отново сме 
първи преди всички и чакаме всички останали... само час. Хайде сега, 
какво толкова!  
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 В далечината се виждат очертанията и на хотелите „Четири сезона“ и 
„Рамада“. Уви! Ние подпираме площада и чакаме останалите участници, 
които се точат като (предполагам тъжна азербайджанска) народна песен. 
 Забелязвам нещо средно между каруца и файтон, подобно на онези, с 
каквито е пълно в крайморските ни градове, и един измъчен кон. Решавам 
да се доближа до коня. Ядосвам се, че не съм взела крушата от закуската. 
Поне щях да я дам на коня. Той изглежда много изморен. Дава ми да го 
погаля, преглъщам го. Усещам дълбоката му тъга, дори не усещам кога 
сълзите ми потичат под очилата, които пазят очите ми от силната светлина. 
Почти изпитвам болката на животното, което трябва да влачи каруцата-
файтон през асфалта. Чувам някакви подвиквания. Кочияшът ми прави 
знак да се дръпна. На каруцата-файтон са се качили клиенти. Нашите 
цигани са къде-къде по-накипрени. Бедният кочияш беше с панталони, 
чийто цвят ми е трудно да определя, и зеленикава блуза. Някаква особена 
жестокост проблясва в очите на кочияша, когато подкарва файтона.  
 Минават около 10 минути. Каруцата-файтон се връща на същото 
място, влачена от умореното животно. Ние още сме на плаца и чакаме едва 
точещите се групи. Някои са насядали по високите бордюри, други правят 
опити да отидат до фонтана пред хотела, но не им разрешават, щото уж 
сме тръгвали всеки момент. В автобуса не може да се седне, тъй като 
температурата вътре е по-висока от тази навън. И тук шофьорите са си 
башкá марка. Автобусът се пали след като всички се качат на него и едва 
тогава се включва и климатикът.  
 След близо едночасово чакане потегляме към университета за ранна 
вечеря. За вечеря нищо ново, сервират ни вече познатата храна. Жалко, 
вкусовите ми рецептори са ненаситни за нови усещания. Ето, че ни 
сервират печено пиле с нещо като нашия миш маш, но без сирене, а с 
патладжани, обилно поляти с масло. Наричат го ифтабеджер или нещо 
подобно. Отново минаваме без десерт. 
 Едва върнали се в хотела, решаваме да излезем отново. Мóмчето ни е 
напуснал още след коктейла и е със самостоятелна мистериозна програма, 
навярно свързана с онази ракия, която влачи от България. Остатъкът от 
групата ни се събира сравнително бързо и се отправя към изхода. Опа! На 
самия вход стоят двама пазаванти и пак тяхното „Не може да излизате!“ 
Абе тези с всичкия си ли са? До входа кибичат и двама италианци, навярно 
със същия проблем. Почват едни разправии по телефона, увещания от 
наша страна, че Всичкознаещата познава града и прочие. Най-накрая 
кандисват и ни пускат. След нас се включва някой. Това вече слабо ме 
вълнува.  
 Всичкознаещата ни води към автобусната спирка и се мятаме на 
първото автобусче, което се появява. Тук автобусите са малки, цената на 
билета си е направо смешна, 20 гепика (около 35 стотинки), и се заплаща 
на шофьора на слизане от автобуса. Общественият транспорт работи до 
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към 23.30 часа, а след това – на такси. И ето една много интересна 
особеност за пътуването в градския транспорт: мъжете винаги отстъпват 
място на жените, независимо от възрастта. Последните четири седалки в 
края на автобуса се ползват само от мъже. От тях те никога не стават и там 
жени не сядат. Дори шофьорите на градския транспорт обаче не спазват 
правилата за движение. Автобусчето спира където и да му махнат и качва 
пътници, подобно на маршрутките в София. Мислех, че турските шофьори 
оглавяват класацията за най-лоши шофьори, но тези тук ги надминават. 
Светофарът е единственото нещо, на което шофьорите се подчиняват. 
Сигурно и затова цял ден имахме полицейски екскорт. Той между впрочем 
ще ни следва до края на официалната ни програма и ще разчиства пътя 
пред автобусите ни. Вáрдаа, мултикултурната група минаваа. 
 Центърът на нощен Баку е облян в светлини, все едно е Коледа. 
Голяма красота! Главните улици са застлани с черни павета, подредени 
ветрилообразно, а очертанията им са белязани от бели павета. Паважът е 
равен, няма дори издатинка в която да се спънеш. Всичкознаещата ни 
показва сградата на старата опера, която изглежда зловещо запусната, а 
насред сянката, която хвърля сградата, ни разказва историята ѝ. Навремето 
имало един арменец, който се влюбил в оперна певица. Поканил я да 
сподели живота си с него в Баку. Оперната певица му казала, че не може да 
дойде тук, защото нямало опера. Тогава арменецът и брат му построили 
сграда, в която любимата да може да пее. По този начин Баку се сдобива с 
опера. Новата сграда на операта наднича иззад старата постройка с 
трогателна история.  
 Продължаваме разходката си из улица „Торговая“. По пътя се 
мушваме в магазинче за сувенири. Опитвам се да си спазаря сребърна 
кутийка с антикваря, но не се разбираме за цената. Сладурите са си 
накупили разни дреболийки за подаръци. Стигаме до площада с 
фонтаните, които създават усещане за някаква прохлада в юлската нощ. 
Изключителни форми и цветове. Не напразно Баку е известен и като 
Градът на фонтаните. Из площада са пръснати бронзови статуи. Тук обаче 
никой не е стигнал до идеята за присвояването им. Ако тези статуи бяха в 
България, мургавите ни събратя току виж ги прибрали за материал. В 
началото на лятото поставиха бронзова статуя на Петьо Пандира (известен 
местен зевзек и морски гларус) до мостика в Бургас, а вече бронзовият 
гларус, кацнал на една от дланите му, е излетял. А тук, бронзовата статуя 
на момиче с чадър си стои съвсем необезпокоявана в средата на улицата. 
Бронзът на гърдите ѝ е излъскан до блясък, също като статуята на Жулиета 
във Венеция. По мераците си азербайджанците изобщо не се отличават от 
на европейците, ама никак! 
 Продължаваме с бързи темпове и стигаме до Музея на литературата, 
на чиято фасада са статуите на Низами, Натаван и други велики 
азербайджански поети от средните векове. Огромни стълби, от двете 
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страни на които се извисяват десетилетни дървета, отвеждат до паметника 
на Низами Генджяви. Него и турците смятат за един от представителите на 
Диванската литература, но няма да го правя на въпрос, я!  
 Минаваме през тесните калдъръмени улички на Ичери шехер. 
Стигаме до музей на открито, из чиято територия шетат пъстроцветни 
котки. Виждаме Къз галасъ или Момината кула, за която още не е точно 
установено кога е построена. Крайната ни цел е да зърнем нощната красота 
на Флейм тауърс. Пред нас се изправят три горящи пламъка в жълто и 
червено, на чието място след минута се появява флага на Азербайджан, 
отново пламъците и и флага, но развят от три момчета, колкото са кулите, 
които като че ли обикалят около тях. Наблюдаваме страхотно светлинно 
шоу, което си струва да бъде видяно. 
 Времето напредва неусетно. Всичкознаещата ни води до Арменската 
църква, която е потънала в мрак. Предупреждава ни, че в една от 
кабинките има патрул. Усмивчицата като типична представителка на 
Арменистиката решава да си направи снимка насред тъмното. Щрак и 
продължаваме похода си напред. Нетърпеливи сме да се върнем към един 
от ресторантите, където продават шаурмá, за да пробваме това кулинарно 
изкушение. По пътя срещаме част от италианската група. Явно и те доста 
са настоявали, особено след като ние тръгнахме. Още няма 23.00 часа, но 
ресторантът вече е затворил. Не се надявайте на късна вечеря. Тук 
ресторантите затварят рано, някои от баровете по крайбрежния булевард 
работят до към 01.00 часа и толкова. Може би работното време си има 
своето обяснение, мисля си аз, та нали местните не консумират алкохол. А 
за какво са питейни заведения, след като няма рояци туристи, един Господ 
знае. 
 Е, ресторантът е затворен и се прощаваме с пържените картофки и 
айранът, които се сервират към шаурмата, но пък павилионът в 
страничната улица работи и ето я заветната шаурма. В питка лаваш са 
сложени телешко месо, 2-3 пържени картофа, не повече, малко зеленина, 
обилно полети с млечно кисел сос с вкус на чесън и кисели краставички. 
Шаурмата ни връща настроението. Успяваме да се качим на един от 
последните автобуси и да се доберем до хотела. Там разбира се ни чакат 
отговорниците на групи и явно отбелязват часа на връщането ни, 
поглеждайки часовниците си.  
 
 23.07.2015 г. – 08.30 часа бакинско време, 06.30 часа българско. 
 Продължително звънене на телефоните ни за събуждане. Докато се 
поздравяваме с едно вяло „Добро утро!“ и ставаме от леглата, звъни 
телефона в хотелската стая. Изключително любезен женски глас ни 
уведомява за часа и почти мигновено изстрелва, че е поръчано да ни 
събудят по телефона. Това е прекалено.  
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 Замъкваме се до ресторанта за по кафе. Докато си мисля, че в този 
нетипично ранен час за моето нормално ежедневие едно кафе ще ме спаси, 
не разбирам как вместо вода към кафето съм добавила и част от настойката 
от чай. Май не съм единствената, защото и Дългото бедро отбелязва, че и 
нейното кафе има вкус на чай. Сънливостта ни е успяла да ни развесели. Я 
да видим сега как ще се справи конската ни доза събуждане – кафечай.  
 Отнякъде се появява Серханбей и ни напомня за часа на тръгване от 
хотела, като същевременно пак контроль едервал. Аман от този контрол! 
Това момче друга дума не знае ли?  
 За кой ли път чакаме и чакаме в лобито строени за тръгване първи 
преди всички останали. Ето че се появява Хикмет и дава знак за тръгване. 
Само свирка липсва, та съвсем да прилича на едновремешните пионерски 
лагери. Хайде по автобусите и към … гробището на Баку. Тук пък какво 
ще правим? Не е петък, когато обикновено мюсюлманите посещават 
отишлите на онзи свят роднини. Ще видим. Нашите пъргави активисти ни 
раздават по един червен карамфил. Червеният карамфил и гробището 
нямат много общо с иначе сутрешния ни оптимизъм. Изведнъж нещо ми 
просветва. Явно ще слагаме карамфилите на нечий гроб. Вече изобщо не е 
трудно да се сетя на чий. Жалко, защото карамфилите ухаят и мирисът им 
ме връща в детството ми, когато по цветарските магазини се продаваха 
само карамфили за 8-ми март и чаках на дълги опашки да купя цветя за 
мама. Ех, пусти комунизъм! Мислих, че съм забравила онези години, а 
спомените били живи. Предпочитам си обаче демокрацийката ни, все пак. 
Ето, че новото контроль едерване на Серханбей ме връща към 
действителността. Придържайки малка кожена чанта, сигурен белег за 
партийната принадлежност и високия пост, който го очаква, Серханбей 
старателно проверява дали в ръцете на всеки от групата ни има карамфил и 
ни разяснява, че карамфилите ще поставим  на гроба, без да уточнява чий 
гроб, след като официалните лица сторят същото. Последните обаче 
държат по три червени рози. Вървим бавно и протяжено и си подмятаме 
шеги. Някой спомена част от един мно-о-ого нецензурен виц и това 
предизвика нова вълна на хихикане. Серханбей ни хвърля унищожителни 
погледи, но нашето минорно настроение не ще да дойде и това си е! 
Мóмчето се изказва за строгите санкции в Северна Корея спрямо онези, 
които не са пролели достатъчно сълзи на погребението на поредния 
диктатор, на което му казвам да си гледа работата, и пак цялата група си 
хихика. Всичкознаещата изведнъж прави забележка да сме по-сериозни. 
Усмивчицата почва да рови из чантата си и пита: „Ще има ли време за 
цигара?“, явно не разбрала какво ни чака. Дългото бедро вече държи 
цигарата в ръката си и се оглежда. Останалите чуждестранни участници са 
не по-малко сащисани. Охрана, камери, фотоапарати и пак охрана. Някаква 
камера се насочва към нас, при което Мóмчето прошепва: „Ще счупя този 
телевизор!“. Това отново отприщва кикота ни. Теймур и Серханбей не 
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разбират нищо и притеснението вече е изписано на лицата им. Докато 
чакаме реда си в една странична алея, за да сложим червения карамфил 
пред гроба на Вожда, почваме един друг да се подбутваме да сме по-
сериозни. Серханбей направо е изтипосал групата ни на първа линия.   
 Официалните лица поставят червените си рози и се прекланят. Идва 
и нашия ред. Пред нас, на фона на трикрилно заграждение от червен 
мрамор, е изправена в цял ръст бронзовата фигура на Хейдар Алиев. 
Турихме му и ние по един карамфил и продължаваме да следваме 
траурната процесия, която с нов наръч от три червени рози се прекланя 
пред гробовете на родителите на Алиев. Ние обаче пропускаме този 
ритуал, но следваме процесията през алея, от двете страни на която са 
гробовете на известни писатели, инженери, енергетици и прочие. През по-
дълга гробищна алея никога не съм преминавала. Тя като че ли няма край. 
Хубавото на бакинското гробище е, че е чисто, а тревичките и храстите 
дори и тук са грижливо подкастрени. На фона на нашите буренясали и 
тревясали гробища, това тук си е петзвезден хотел. Направо да ти се 
прище...е, стига вече черен хумор и неприлично поведение! 
 Най-сетне изходът! Направо ни подбутват да се качваме по 
автобусите, тъй като официалните гости на събитието вече са се наместили 
в черните лимузини. Отправяме се към … поредната гробищна алея, 
известна като алеята на шехидите (загинали геройски войни). Преди 
автобусите да спрат пред мемориалния комплекс, виждаме сградата на 
Меджлиса (Народното събрание) и Флейм тауърс. Питам Серханбей каква 
е цената на квадратен метър жилищна площ в тези сгради, а той ни лук ял, 
ни лук мирисал. Да ми каже барем, че не знае, а не да се прави, че не 
разбира. Питам го, вече за пореден път кога ще отидем до поща и телефон, 
а той ми отговаря: „Ако някой иска да се обади по телефона, може да 
звъни от моя телефон. – И след това добавя триумфално: - Държавата 
плаща.“ Де го чукаш, де се пука. Абе това момче да е чувало, че в пощата 
освен телефонни услуги се предоставят и други пощенски услуги? Край, 
вече тотално се отказах да пращам картички на близки и познати. Ще 
гледат снимки и клипчета! Отговорът му обаче изведнъж ме осветлява. 
Сега разбирам защо Серханбей и другите отговорници говорят като луди 
по телефона, като че ли са се родили с мобилен телефон в ръка, прилепена 
до бузата. Нашата Ханъм ни предупреди, че разговорите в Азербайджан по 
мобилен телефон са прекалено скъпи и азербайджанците използват 
предимно есемеси. Тези тук обаче говорят като за последно, нали не 
плащат. „Ааа, благодаря!“ хич нямам намерение да им улеснявам 
прослушването на частните ми разговори. Тотално ме обхваща параноя. 
 Автобусът спира и в ръцете ни набутват поредните червени 
карамфили. Отново ни разясняват къде отиваме. Ама какви шехиди, моля 
ви! Това са си жертви на гражданската война в началото на 90-те години на 
миналия век. По-скоро невинни жертви, но не и шехиди. Повече 
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информация йох! Пък и вечен огън! Няма лошо в страната на огъня да гори 
вечен огън. 

Гледката от хълма е поразителна. Виждат се крайбрежният булевард, 
националният флаг, Кристъл хол и безкрайното Каспийско море. Някъде 
насред щракането на фотоапаратите, успявам да се запозная с Мария от 
Украйна. Първото нещо, за което съвсем естествено се заговаряме, са 
неуместните забрани. Нямаме много време за разговор, тъй като почти 
веднага някой от домакините ни се е включил неканен в разговора. Не след 
дълго отново ни подканят да се качваме по автобусите. Прилично чакане, 
преди потеглянето. Домакините ни не бързат, тъй като официалните лица 
все още са извън лимузините, но пък ние вече сме заели местата си в 
автобусите. Най-сетне потегляме към университета. Там буквално ни 
препират да влезем в една от залите. Жегата, водата, а сега и … Е, не знам 
кого чакаме, но аз не мога да чакам. На вратата обаче няколко човека стоят 
и не ми позволяват да изляза, пък било и до тоалетна. Казват ми, че не 
може никъде да излизам. Потресена съм. Обръщам се към една от 
отговорничките, която се смилява над мен и ме води, представете си: води 
ме до WC-то и ми казва да побързам. Боже!  

Мехди ли чакаме? Връщам се, придружена от друга отговорничка и 
чакането продължава. Суетнята около вратата дава ясен знак, че Мехди е 
дошъл на крака пред тръпнещата аудитория. Идва Академикът, съветникът 
на президента. То едни слова, то едни чудесии, пък ръкопляскания… 
Планът е не само изпълнен, но е преизпълнен! Ех като почнаха едни 
въпроси от студентите от бившите съветски републики, пък едни 
благодарности, то от шекер направо ми загорча в устата. Извън залата пиле 
не може да прехвръкне. Ето че идва ред на подаръците. Ние сме първи и 
Мóмчето връчва един плик пълен с разни работи, които сме донесли от 
България. Не сме посрамили нашата Ханъм. Грузинците и турците също се 
включват. Сега пък Академика ще връчва книги. Първо на руснаците, пък 
на нас – някъде към самия край, подробности!  

След церемонията бързаме да се измъкнем навън. Не можело. 
Казваме, че ще курим цигаретки. Може, ама и Серханбей и Теймур идват с 
нас. То човек една лакардия не може да си каже. Онзи пак ни препира да 
бързаме, защото било време за обяд. Към стола! Аман! Вече съм яхнала 
метлата и едва си сдържам езика зад зъбите. Културният шок ми идва в 
повече. Няма и кафе. Поне едно кафенце да имаше. Обядът е страхотен, 
ама мене ми липсва кафенцето. Промърморвам нещо, а Всичкознаещата 
налива масло в огъня: „Защо си дошла, като знаеш какво е положението 
тук?“ Аз откъде да знам, че се връщам в ерата на социализма? Коментарът 
ми е нещо в духа на културния шок, а Дългото бедро ми казва, че ѝ 
омръзнало да ме слуша. Намирам сили да се извиня на всички и за всичко 
и  излизам. Културният шок, кофеиновият глад и старите спомени са си 
направили лоша шега с мен. Успявам в суматохата насред сервирането на 
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обяда да се измъкна от стола, където все така се разхождат нашите 
отговорници и онези другите. Изкачвайки стълбите си свалям баджа, с 
който съм като белязана. На входа на университета забелязвам единия от 
онези, които ни връщаха обратно в сградата, да говори с някого, а вторият 
служител също се беше отплеснал. Застанах в сянката на една от колоните 
и изчаках. Като ще играем на жмичка, айде да ви видя! Сега, рекох си аз, 
риск печели, риск губи. Или тръгвам и никой не ме връща, или пък ако ме 
видят, ще се върна. Като по терлички се изнизвам зад гърба на единия и 
потеглям плътно до сградата на университета към улицата. Влизам в 
магазина да питам за кафе. Продавачът ми посочва заведение, което е под 
носа ми, но се отказвам. Продължавам по улицата. Свобода! Най-сетне 
малко свобода! Свободата, Санчо, е велико нещо! Имам час и половина 
свобода. Толкова съм сметнала. Жегата е непоносима, но жега без надзор. 
Влизам в първото заведение, което ми зърват очите. И първата дума, която 
се отронва от устата ми е „кафе“. Питам управителя имат ли кафе, а той ме 
кани да седна на една от масите. Нещо с влизането ми е привлякло 
погледите на обядващите. Мириша на чужденка от километри. Сядам на 
маса, срещу която има плазмен телевизор, по който върви турската 
музикална програма „KRAL“. Има турска музика, има и кафе, значи съм си 
у дома. Идва сервитьорката, на която давам единствената си поръчка за 
кафе. Тя е много любезна, след като разбира, че говоря и руски език, но 
кафето е единственото, от което имам нужда. Вече без резервен чифт очи и 
уши звъня на мой приятел, за да му разкажа за небивалиците си, а той ме 
пита: „Ти нали си взе онези таблетки?“, а аз му отговарям „Аха.“, „Ами 
защо не ги пиеш? След 30 минути ще си кротка като агънце“ „Е как да си 
взема, като са в куфара в багажника на автобуса?“ Последва кратък смях, 
след като му разказвам как съм избягала. Жалко, че трябва да приключвам, 
заради цената на роуминга, който МТел ми осигурява само срещу 
скромните 7 лева за минута.  

Ето го и кафето. Ароматът на кафе ме успокоява. Най-сетне чашата 
спасително кафе. Това тук в чашата е нещо като шварц, но и то върши 
работа. Чудя се дали да не си взема едно в пластмасова чаша, тъй като ни 
предстои пътуване към Набран. Правя знак на сервитьорката и ѝ поръчвам 
кафе в пластмасова чаша. Следва поредния шок от отговора на 
сервитьорката: „За съжаление не може, защото нямаме пластмасови чаши.“ 
Този път май отидох много на изток от Константинопол. Момичето обаче 
проявява любопитство и ме пита по какъв повод съм в Баку. От краткия 
разговор разбирам, че тук няма кой знае колко чужденци, което обяснява 
любопитството на местните.  

Часовникът е отмерил час от времето и трябва да си вдигам 
гълъбите. На връщане към университета минавам покрай лъскав магазин за 
бижута. Има ли обаче жена, тръгнала нанякъде, която да не пазари нещо? 
Интересувам се от материала и се оказва, че перлите са имитация. Тук поне 
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не лъжат клиента, но за имитация на перлени обеци не давам 140 маната. 
Да си ги носят! Докато се изумявам от високите цени, едни забулени булки 
влизат в магазина и започват съвсем старателно да проучват имитациите.  

Наближавайки автобусите, си поставям баджа и се отправям към 
сянката на едно дърво. Под строй се задават и част от участниците в 
школата. Към мен тича Серханбей, целият запотен. „А, ти тук ли си? – 
пита той. – Аз те търсих навсякъде. Качвах се и на горната тераса на тази 
сграда, за да те търся – и ми сочи една от високите постройки.“ „Ами аз 
стоя тук и чакам на сянка.“ – лъжа, без капка срам. „А ти влизала ли си в 
магазина?“ – продължава да ме разпитва Серханбей. „Не, за какво да ходя 
там?“ – вдигам рамене възмутена, че ми задава такъв въпрос. Пристигането 
на групата преустановява разпита ми.  

В автобуса се настаняват нови за нас лица и след поредното чакане 
потегляме за село Набран. Интересно име. В началото на ХІХ век по 
земите в близост до Каспийско море идват рибари и започват да набират 
хора за риболов на есетра. Оттук и произлиза името на селището. 

С отдалечаването от столицата се променят пътищата и колите. В 
началото виждам по-стари модели на западни марки автомобили, които в 
даден момент изчезват и на тяхно място се появяват коли съветско 
производство – лади, жигули-та, волги, москвичи. А, ето един москвич от 
60-те години на миналия век. Като в машина на времето сме. А то минава 
неусетно и след около три часа на север от Баку наближаваме Набран. 
Гледката на море ме успокоява. Морската шир внася спокойствие в душата 
ми след днешната игра на жмичка. Автобусът се отклонява от главния път 
и след 2-3 км вече сме в базата на възстановителния център в село Набран. 
Почивната база е оградена от всички страни с висока ограда. Край! Вече 
сме на деревня!  

Чакането този път е свързано с настаняването в базата. 
Организаторите ни съобщават, че ще сме по трима в стая. Момичетата от 
нашата група вече са избързали да са заедно. Аз обаче не бързам. 
Последните или печелят, или губят. С Мария имаме късмет. Настаняват ни 
в самостоятелни стаи. Момчетата нямат шанс и при тях бива настанен един 
от азербайджанците. Малко по-късно ги срещам и двамата с гордост ми 
заявяват, че вече са сами. „Е, как сами, като настаниха при вас и трети 
човек?“ недоумявам аз. „Ами третият избяга“ – отговаря ми Сладура. „Как 
така избяга?“ – не ми мирясва любопитството. „Ей така, избяга. Запалихме 
по цигара, а онзи си тръгна.“ – отговаря ми Мóмчето и двамата със 
Сладура прихват да се смеят. Абе, нали уж Изтока обичаше тютюна? 

Вечерята тук е в отделна сграда, но след емоциите от деня нищо не 
ми прави впечатление. Тази вечер нямало програма, поне така твърди 
Серханбей, а на лицето му е изписано някакво облекчение след днешния 
напрегнат за него ден.  
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Срещам се с Мария и някак, като между стари познати, разговорът 
тръгва от само себе си. Тук наистина сме на деревня. Тишината е 
нарушавана от песните на непознати за мен горски птици. Мария ми 
говори с много болка за Украйна и децата, останали сираци от войната. 
Разбирам за спортните ѝ занимания и се уговаряме на следващия ден рано 
сутринта да отидем да плуваме. Тя се чуди дали ще ни пуснат, а аз я 
успокоявам, че ако се наложи, ще прескочим оградата и пак ще отидем да 
плуваме. В някакъв момент от разговора и двете се сещаме за имейлите си, 
които не сме проверили през деня. Тук има някаква компютърна стая с 
работещи четири от десет компютъра. Докато се сетим, вече има опашка. 
Нямаме друг избор освен да чакаме. Интернет връзката е слаба, но при 
всички положения по-добре от нищо. В стаята има и много от 
азербайджанските студенти, които не ползват компютри, но са около нас. 
Успяват да създадат един ненужен калабалък и някак неестествено 
надничат иззад гърбовете ни. Когато се обръщам и питам едно момче дали 
иска да ползва компютъра, получавам отрицателен отговор. Не знам дали 
изобщо разбира нещо от български и то с латински букви. За не-българи 
това изглежда като код. Ето ти сблъсък на култури. У нас подобно 
поведение е недопустимо. Едва ли би хрумнало на някой европеец да виси 
зад гърба на когото и да било и да наднича в монитора. Гледам да 
приключа възможно по-скоро и да изляза.  

Въздухът навън е топъл и лепкав. Типичен морски въздух. Базата в 
Набран се ползва предимно от учители и семействата им за отдих. 
Прилича на базите ни от времето на соца – има сграда на три етажа, 
няколко по-малки единични постройки, стол с работно време, нещо като 
естрада, басейн, сграда с конферентна зала, малко павилионче, в което се 
продават разни дребни вещи за плажа и някои опаковани храни и напитки 
в ограничен асортимент. И всичко това оградено с ограда, на входа на 
която стои охрана, под чийто надзор е и паркинга с колите. Зад оградата е 
тесният двукилометров асфалтов път, който води към морето.  

И така, вече сме на деревня и животът ни е като на деревня. Пуста 
часова разлика. Дано да не си прочета предсрочно книгата, че след това ще 
трябва да броя звезди ли, овце ли, кой знае. Безметежно спокойствие и 
безвремие.  

 
 24.07.2015 г.07.30 часа.  

Телефонът вече звъни та се къса. 05.30 часа българско време. Това си 
е чиста лудост! Докато бързам да се приготвя за морето, чувам енергично 
чукане на вратата. Няма кой друг да е освен Мария. Отварям вратата, а тя 
се оглежда и пита дали съм готова. Каня я да влезе докато си проверявам 
такъмите. 

 Успяваме почти безпрепятствено да се измъкнем от базата. Не след 
дълго ни застига кола, в която се вози семейство с две деца. Предлагат да 
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ни отведат до плажа. Мария се съгласява. Склонявам и аз въпреки някои 
съмнения. Отиваме до плажа и аха колата да спре - шофьорът паркира на 
самия пясъчен бряг до морето. Каква странна плажна култура, мисля си аз. 
Пясъкът е черен, фин като пепел. Плажната ивица е широка около 15-20 
метра. Влагата върху пясъка ми подсказва, че вечерта е имало голям 
прилив. По пясъка има заслони, изработени от дъски и тръстика, обърнати 
към морето, а вътре в заслоните – маса с две дървени пейки. Благодарим за 
добрината на нашите неочаквани спътници и се отправяме към един от 
заслоните. Мария вече е във водата, а аз още се разтягам. „Е, поне не 
влачих напразно плавниците, шнорхела и маската.“ - казвам си на ум и 
тръгвам към морето. Приливът е изхвърлил на брега красиви черни и 
червени мидени черупки и ги е направил на купчинки. Загребвам с шепа и 
хвърлям пъстроцветни мидени черупки във въздуха, които се посипват 
върху пясъка като скъпоценни камъчета. Пъстротата по брега ме омайва, 
водата е топла, но мътна, слабо солена. Вървя дълго време навътре преди 
водата на достигне кръста ми. Време е да си поставя маската и плавниците. 
Мария отдавна е влязла навътре и плува. Не бързам. Иска ми се да усетя 
водата, която носи паметта на планетата. Радвам ѝ се. В ранните часове на 
деня усещането е неописуемо. Вече съм се натопила и си пълня ушите с 
вода. Заемам позиция и правя първите делфинообразни движения с тялото 
си, изпънала ръце напред към морската шир. Вече има към два метра 
дълбочина, усещам, че плавниците ми не опират в пясъчното дъно. Правя 
първото си гмуркане в непознати води. Почти не виждам ръцете си и 
предполагам, че видимостта е около 30 см. Дъното е пясъчно. Не след 
дълго излизам на плитчина. Виждам Мария стъпила на дъното да си 
почива. Продължаваме и двете напред. Смешно е да кажа, че се гмуркам на 
плиткача. Забавлявам се. При поредното гмуркане навлизам в по-студен 
слой вода и видимостта леко се увеличава, след това отново се губи с 
навлизането ми в по-топли води. Напипвам някакви хлъзгави камъни по 
дъното. Нищо не виждам и се отправям към повърхността. Срещам 
проблеми, за които ми бяха споменавали майстори гмуркачи. Водата е 
езерна, сладка и дори не мога да стигна дъното. Липсата на тежести ми 
пречи да потъна. Леките гмуркания ми носят невероятна наслада. С Мария 
като че ли сме родени във водата, изобщо не ни се излиза. С напредването 
на времето обаче все пак решаваме да излезем. Семейството, което ни 
доведе, ни предлага и да ни върне, но отказваме. Слънчевите лъчи галят 
кожата. Иде ми да легна на плажа и да си поспя на спокойствие. Минава 
08.30 часа и Мария настоява да се върнем за закуска. Мисълта, че ако не 
хвана работното време на стола оставам без гореща вода за нес кафето, 
бурканче, което съм помъкнала чак от България, ме отрезвява. Мария е 
настоятелна, въпреки опитите ми да я успокоя, че пътя ще ни отнеме 
между 20 и 30 минути. В крайна сметка потегляме. Прекосяваме плажната 
ивица и минаваме през пясъчна пътечка, проправена от автомобилите през 
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ниска плажна растителност. За секунди излизаме на пътя. Едва сега 
забелязвам, че асфалтът е залят не върху чакъл, а върху малки кръгли 
речни камъчета. 

С Мария въртим усилено главите си в двете посоки на движение, 
изчаквайки удобен момент да изтичаме през пътя, по който профучават с 
бясна скорост лади и жигули-та. По пътя успяваме да обменим 
впечатленията си за лекторите и организацията. Неусетно стигаме до входа 
на базата и охраната ни спира. Вадя си баджа от голямата морска торба, и 
го показвам. Това е пропускът ми за вътре. Набързо минаваме през стаите, 
колкото да оставим белезите на морското си пътешествие и аз да взема 
кафето и се отправяме към стола. Незабелязано съм си набутала в устата 
една от онези билкови таблетки с мента, глог и валериана. Знае ли човек 
какви изненади го дебнат навсякъде. След плуването усещам лек глад. Не 
очаквам закуска като в хотела, но това, което ще ми сервират в 
продължение на пет дни, ме отчайва.  

Вече сме седнали на една от масите и ни носят нещо разлято в чинии. 
„Какво е това?“ - питам Мария. „Кашичка. Не си ли яла?“ „Никога не съм 
яла каша на закуска.“ - отговарям и подбутвам чинията настрани. Остава 
ми белтъка от яйцето и парче сирене с форма на кибритена кутийка. 
Хлябът и маслото вече отдавна не са в окастреното ми меню за закуска. 
Опитвам се да разбера от сервитьорката има ли плодове за закуска и 
получавам отрицателен отговор. Прави ми впечатление красотата на 
момичетата, които работят в столовата. Всички са облечени в бели 
престилки, които достигат до средата на бедрата им, а палавите кичури 
коси са прибрани в бели дантелени диадеми. Колко щедра е била майката 
природа към тези красавици, забутани в някаква си деревня. Мария вече е 
изяла кашичката си и ме пита дали ще ям моята. „Ама моля те, вземи я 
щом ти се яде. Поне вкусна ли е?“ „В интерес на истината кашичката се 
приготвя с прясно мляко, а тази тук е с вода.“ Решавам да си направя кафе 
и егоистично съм стиснала бурканчето, неподозирайки интересното 
приятелство, което ме очаква с украинката. Отивам до шублера, за да 
помоля за чашка и лъжичка. Жената зад машината за чай ми се усмихва с 
два реда златни зъби. Гледам и не мога да повярвам. Мисля си, че нещо ми 
се е привидяло. Прося си шекер, а жената любезно ми подава захарта и 
отново ми се усмихва с двата си реда златни зъби. А ми разправят, че тук 
хората нямали пари. Господи, къде съм виждала подобна блестяща 
усмивка – ах, да, във филмите на Костурица! Или пък като онези наши 
бедни съграждани, дето продадоха наследствените ниви и си купиха 
лъскави лимузини. Връщам се на масата, още невярваща на очите си, а към 
нас се присъединява Усмивчицата. Лицето ѝ е озарено от сутрешна 
усмивка и пита какво има за закуска. „По-добре не питай!“ ѝ казвам аз. 
Докато се разправяме за закуската, покрай масата минава жена на средна 
възраст, може би управителката на стола, и ни казва: „Побързайте! 
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Закъснявате за лекции.“ Споглеждаме се, а часовникът показва 09.50 часа. 
Тук за къде са се разбързали всички?   

На излизане срещаме Серханбей. „Сабахлар!“ - поздравявам го аз, 
вече научила едно „Добро утро!“ на азербайджански. Опитвам се да 
разбера къде са останалите от групата и какво представлява подготовката 
за състезание по програма, но единственото, което научавам, е, че имаме 
свободно време. Засега. С Мария се разбираме да си допием кафето в една 
от беседките, но преди това да оставя бурканчето, което разнасям като 
ценна антика. При новата ни среща я заварвам да яде нещо и 
любопитствам какво е. „Много е вкусно. Едни жени правят тези питки.“ - 
отговаря ми тя и ми сочи две жени до беседката, които готвят нещо. 
Любопитството ми ме среща със Сурая – една от жените, които прави 
гутаб (кръгла питка, в която се поставя кайма, сезонна зеленина или 
сирене, затворена и изпечена на печка). Гутабът малко прилича на 
турското гьозлеме, но вкусът му е доста по-различен. Разговаряме се ту на 
руски, ту на турски. От лицето на Сурая струи доброта. На въпроса ми как 
живеят тя ми отговаря  простичко: „Нормално. Понякога е добре, друг път 
има трудности, но живеем нормално.“ Тя и другите жени живеели в 
района, водели ги всеки ден в базата в 07.30 ч. и ги отвеждали с автобус 
вечер след 18.00 часа. Спомням си, че и навремето и у нас в почивните 
станции набираха персонал от околните села и превозваха жените с 
автобус. Животът на тези жени не е лек за представите на западната жена, 
но ме поразява лекотата, с която живеят и спокойствието и добротата, 
които буквално струят от лицата им. Разделяме се със Сурая и се 
отправяме към групите, които отговорниците вече събират. В рамките на 
около час учим азербайджански. Нашият групов отговорник води час по 
азербайджански език без да има хал хабер от преподаване, ама нейсе. 
Никой от групата ни, филолози и бъдещи филолози по образование, не му 
обръща внимание. Извадила съм си тетрадката и записвам.  Мóмчето ми 
помага в записките. Усмивчицата ни забавлява с нейтото „беш“ (пет), 
което по-скоро звучи като „буеш“.  

Часът по азербайджански свършва и идва ред за истинската лекция, а 
след нея - и на обяда. Работното време на столовата е по-точно от 
разписанието на Софийското метро. Пропуснеш ли часа за храна, нямаш 
никакъв шанс преди следващото хранене. Междувременно съм се докопала 
до  Мóмчето и го разпитвам за златните протези. „А, тук златни зъби си 
слагат само обикновените хора. Образованите не го правят.“ Хайде сега 
кажи, че тук имало бедни, път точно бедните си слагали златни зъби. 
Аритметиката ми не излиза. Вълнувам се от лекцията на немския 
професор, която предстои в следобедните часове. Преди идването си в 
Азербайджан съм попаднала на много интересна информация за 
отношението на немските власти към мигрантите, особено към нашите 
тъмни балкански субекти.  
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Ето че наближава и времето на срещата ни с немския професор. 
Английският му е с типичния немски акцент, а лекцията кратка, ясна и 
достъпна, съпроводена от мултимедия, за което помощ в смяната на 
слайдовете оказва не кой да е, а нашият групов отговорник. Малко съм 
учудена, че Гьоте и Фридрих Велики са говорели за толерантност, но 
оставям  тълкуването на тези исторически факти на професора. Интересува 
ме реалността, а не историята. Настъпва дългоочакваният момент за 
въпроси към лекторите. Ами и аз имам въпрос, хайде стига само 
представителите на бившите съветски републики са  правили констатации. 
Ето, че микрофонът е мой. Никой не се съмнява във факта, че България е 
модел на толерантност на Балканите, започвам аз. Интересувам се от 
отношението на германците към нашите цигани, които заливат Европа, и 
които отиват там, където има ресурси. Използвам сравнение, което уж 
добре съм обмислила и питам професора: „Ако предположим, че хората са 
като маймуните и когато свършат бананите на банановото дърво 
маймуните се местят на друго, какво ще направи Германия с циганите от 
България, тъй като на банановото дърво на България вече отдавна няма 
банани, а немското дърво е отрупано с банани?“ Виждам как професорът 
очевидно се забавлява на метафората ми  и дори се усмихва, прикривайки с 
ръка част от лицето си, но не дава очаквания отговор. Е, политиката в 
крайна сметка си казва думата. Щели да ги приемат, ако имали редовни 
документи и пребивавали законно. Да ама не. След десет дни в българския 
печат ще излезе становището на Меркел относно мигрантите от Балканите 
и то ще е такова, което вече съм предвидила. Ама за каква свобода на 
движение на хора на фона на действителността става дума? Тези в 
Германия да не смятат, че ние в България лапаме мухи?  
Мултикултурализмът в Германия е само на хартия и си спомням за онази 
Германия – „мръсна приказка” на Виктор Пасков.  

Идва редът и на местен професор, който ни говори за поетичния език 
на Корана. Тази лекция ми се струва малко по-смислена, но пък къде е 
връзката с мултикултурализма? Нерде Ямбол, нерде Стамбул! Битти.  С 
края на лекцията идва свободното време. Почти на секундата намирам 
Мария и се разбираме да използваме настъпилата суматоха, за да 
отпрашим към морето. Сетивата ми са превъзбудени от играта, на която се 
хващаме. Като липсва разрешение, просто бягаме от режима на стриктната 
програма. 
 И така, стигаме до плажа и що да видим. Върху пясъчния бряг са 
паркирали скъпи и не толкова скъпи возила, с отворени врати, от които 
бумти най-разнообразна музика – за всекиму според вкуса. Колите 
профучават върху набития от морския прилив пясък, все едно са върху 
асфалтова настилка. Между навесите са паркирали други возила, а между 
тях – стоят хора. Плажуващи в типичния смисъл на думата няма. Някои са 
се сврели под храстовидната растителност и няколкото дървета, разделящи 
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брега от асфалтовия път, току изскачат като че ли да проверят 
обстановката, а след това отново с шмугват на сянката, неиздържали на 
парещите лъчи на слънцето. В морето се къпят някои облечени хора. Ужас! 
Къде съм всъщност? Това е въпросът, който си задавам за пореден път. 
Смаяна съм от видяното. Две млади момичета, обути в черни прилепнали 
по бедрата им клинове и с цветни тениски с дълъг ръкав, забрадили 
главите си с черни кърпи, се забавляват на някакъв надуваем дюшек в 
плитката част на морето. Мария вече ме пита къде ще се настаняваме, не 
по-малко смаяна от видяното. Онемяла съм и едва ѝ смотолевям нещо за 
сухия пясък. Жена, чула руска реч, ни кани да се настаним при нея и 
останалите около нея. Мария вече е нетърпелива, а аз я карам да влизаме 
една по една, за да си пазим багажа. „Ама ти какво толкова си взела?“ - 
чуди се тя. „Нищо особено, но все пак, на непознато място сме.“ - 
отговарям ѝ недоверчиво. Влизаме в непринуден разговор с жената, която 
ни е поканила, и се оказва, че тя е в същата почивна база, в която сме 
настанени и ние. Жената изглежда усетила недоверието ми, ме уверява, че 
ще наглежда багажа. Какво пък толкова, благодаря ѝ и решавам да 
поплувам.  
 Водата е още по-мътна от сутринта. Повърхността ѝ е надигната от 
лека ветрова вълна. Вече сме нагазили във водата и няколко глави са се 
извърнали към нас. Чужденки, при това жени, които плуват и се гмуркат! 
Местните, които обитават плитките води и не плуват, изглеждат сащисани 
от видяното.  

След като сме киснали подобаващо във водата, с Мария се отправяме 
към новите ни познати. Сема е дошла с дъщеря си Нара и с внука си на 
почивка в Набран. Вече четвърта година идвали тук и им харесвало. 
Интересуват се откъде сме. Когато Сема разбира, че съм от България, 
усмивка грейва на лицето ѝ. Навремето била на море у нас – във Варна и в 
Слънчев бряг, и много ѝ харесало. Като морско момиче и любителка на 
всичко, свързано с морето, я питам дали всички плажове са като този, а тя 
ми отговаря: „Този плаж е див, затова си позволяват да карат автомобили и 
да ги паркират на плажа.“ Продължавам да се интересувам дали има 
плажове и в Баку и за причините, поради които не ходят там на плаж, а тя 
ми отговаря съвсем естествено, че в Баку имало страхотни плажове, но те 
били за богатите, били много скъпи. Благодаря на Господ, че у нас, макар и 
с някои депутатски заграждения като на Силистар, например, все още има 
разкошни плажове, достъпни за всички. Нищо че дедите на онзи депутат, 
дето работеше навремето като крупие в Интера в Бургас, едва ли са имали 
земи на Силистар, та баш и на плажната ивица, ама нейсе. Сема ни се 
извинява, че се налага да ни оставят, защото автобусът щял да дойде всеки 
момент. Автобус ли? Оказва се, че имало автобусче от станцията, което 
всеки ден откарвало отседналите там до плажа и ги връщало в определени 
часове, така че хем плаж, хем и за столовата да не закъсняват. 
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Любопитстват дали няма да се прибираме с автобуса, а двете с Мария не 
щем и да чуем да се връщаме обратно толкова рано. До 20.00 часа, когато 
трябва да се наредим на масите за вечеря, време бол. Мария решава да 
плува отново и отпрашва към морето. Една групичка  момчета я следват по 
петите. Най-сетне ще поспа!  

По някое време разбирам, че Мария се е върнала и курдисала върху 
рогозката на Сема. Заради бързината, с която изчезнахме от базата, си 
забрави собствената хавлия. Усещам, че е неспокойна и се притеснява от 
момчета, които не смеят да ни доближат, но ни наблюдават с любопитство 
от около десетина метра. „Ами не им обръщай внимание!“ - отговарям ѝ 
като типичен плажен гущер и се обръщам на другата страна в сладостна 
дрямка под късните слънчеви лъчи. Малкото откраднато време за сън е 
като манна небесна за изтормозеното ми от часовата разлика тяло. 
Удоволствието обаче не трае дълго. Мария ме бута, за да разбере колко е 
часа. Узнавайки, че е около 19.30 часа, започва да ме припира да тръгваме. 
Какво не бих дала за още един кратък сън на топлия пясък.  

Запътваме се към станцията, а ето, че до нас спира поочукана кола 
западна марка, в която се е настанил брадясал азербайджанец по шорти, с 
които навярно е плажувал, и ни предлага да ни закара. Къде? Оглеждам се 
и виждам две дини, търколени на задната седалка, а в колата е една малка 
кочинка. Забелязвам регистрационния номер, в началото на който се мъдри 
една десетка. Мóмчето ме е предупредил, че номерата на всички държавни 
коли, разбирай и на служебните, започват с 10, а тези с бакинска 
регистрация – с 90. А не, благодаря! В такива коли не сядам. Мария вече се 
е навила, а аз я бутам да върви, че тук нещо ме съмнява. Връщам една 
любезна усмивка на новопоявилия се домакин и му отказвам под предлог, 
че сме наблизо. Мария се чуди, а аз ѝ инжектирам моята доза отровни 
съмнения. Тя е другата, която страда от параноя, но поне я прикрива. По 
пътя към нас се закрепя едно омършавяло куче, чиято козина е проскубана, 
виси на папулки, то самото е едно такова дръгливо, абе направо си е 
бълхарник. Мария се спуска да го гали. „Сакън, недей! - спирам я аз. - 
Носи зарази, а тук болница няма. Ти полудя ли?“ „Права си.“ - съгласява се 
тя. Редуват се поле с високи пожълтели треви и гориста местност. Срещу 
нас се задава каруца, теглена от хубав кон, не такъв нещастен като онзи, 
който видях в Баку. Мария се плаши от момчето, чиято беззъба усмивка се 
разпъва до ушите. „Не се плаши, - успокоявам я аз, - това е момчето, което 
днес дойде при жените, които правиха гутаба, безобиден е.“ Махам му с 
ръка за поздрав, а той ни дарява с още една беззъба, но трогателно 
сърдечна усмивка и насочва коня към една поляна, където го разпряга. 
Кучето, усетило идването на каруцата, бързо и неусетно се е преместило от 
другата страна на пътя, но все така ни следва.  

Пристигаме. Пак ни проверяват на портала. То с тази торба с морски 
такъми, която съм помъкнала, какво ли може да му мине на човек през 
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ума? Първата ми работа е да се шмугна в стаята с компютри. Връзката е 
безнадеждно слаба. Не мога да не си сверя часовника с новините. За човек, 
свикнал по всяко време да има връзка със света, липсата на интернет си е 
направо лишаване от исконното право на достъп до информация.  

Тази вечер към двете ни се присъединява един от организаторите на 
лятната школа и се интересува как е минало плуването!? Ама има ли 
някой, който още да не е разбрал, че с Мария сме ходили да плуваме? Този 
човек обаче проявява интерес да се присъедини към нас. Явно не смее да 
стори това сам или пък има поръчение... Моята спътничка се съгласява 
бързо. Аз обаче се отказвам от плуване на следващия ден, тъй като ни 
предстои пътуване до град Губа. Разговорът нещо се размива и намирам 
повод да напусна седянката.  

Едва освободила се от едно натрапено ми общуване, се натъквам на 
изненада. Настъпил е моментът за представяне на държавите-гости на 
лятната школа. Гледам и не вярвам на очите си. Пред мен се е изтипосал 
Серханбей, навлечен с българска народна носия, вълнена при това, с онези 
потури, дето ги има в етнографските музеи, шаечно елече, препасал червен 
пояс и с овчи калпак на главата. Леле! Каква жертва е направил милият, в 
тази жега! „Салам! Неджесен, Сeрханбей? (Здравей! Как си, Серханбей?)“ 
Брей! От чия уста излязоха тези думи на азербайджански. Ама аз съм била 
много умна, бе! От един единствен урок по азербайджански, че и с акцента 
го докарах. Обаче аз сериозно се загрижих при вида му – по лицето му се 
стичат фини струйки пот, които попиват в яката на бродираната риза. 
Повече от сащисана съм – насреща ми излиза Дългото бедро, навлякла и тя 
народна носия. Нещо ѝ липсва на носията, но в първия момент не мога да 
схвана какво. Убягва ми важен елемент от носията и се тормозя, но 
колкото повече се напъвам да се сетя какво липсва на носията, толкова 
повече не мога да се сетя и зациклям. Усмивчицата носи рекламните 
материали. Трябва да подредим на маса в близост до естрадата. Останалите 
участници също са в трескава подготовка. Е, нашата маса не е така 
натруфена, но пък с какво желание Всичкознаещата и Усмивчицата 
застилат масата с националния ни трибагреник, поставят лаптопа на 
Серханбей с презентацията ни и вещо подреждат рекламните брошурки, 
картички и календарчета. Някой се сеща за налични сувенири, но се оказва, 
че вече всичко сме раздали. „Абе, Момче, ти не носеше ли някаква ракия?“ 
- пита Дългото бедро. „Онези от руската група ни я изпиха предната 
вечер.“ „А бонбоните? - обръща се тя към мен – Бонбоните български ли 
са? - Немски, отговарям ѝ аз, при това с алкохол. Не става, нали ще ги 
давате на Серханбей?“ Ей тук вече сме типични байганьовци. Липса на 
организация, но пък и една хаотичност. Като свободни електрони сме. 
Всеки се лута накъдето сметне за необходимо. Другите групи започват да 
подреждат храни, напитки, пък ние – някакви брошурки и календарчета.  
„Тази носия нямаше ли и някаква престилка?“ - обръща се Дългото бедро 
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към Сладура, който в следващия момент вече тича към сградата да я вземе. 
Аз обаче забелязвам белоруските девойки с венци от изкуствени цветя на 
главите и питам Дългото бедро дали има нещо за главата - „Мисля, че не. - 
отговаря ми тя, а аз – Ама я виж колко рози има в градинките. Ела да 
вземем един нож. За една роза няма нищо да кажат.“ Докато се чудя на 
щуротията, която ми е пукнала като майска роза в главата, вече 
притичваме с нея до шублера и прося нож. Едно от момчетата ми подава 
нещо като малко сатърче. И сега. Животни ли ще коля с това нещо? На мен 
ми трябва нож, не секирка. Вече се е стъмнило и придърпвам Дългото 
бедро към едно розово храстче. Тя и без роза е хубава, ама като ще е гарга, 
да е рошава. Докато се усетя тя ми издърпва сатърчето от ръцете и започва 
сръчно да кастри бодлите. Сега пък суматоха за пустата му фибичка, която 
най-накрая се намира в една от дамските чанти. То там какво ли няма, само 
аз дето не мога да се напъхам вътре. „Къде е флашката с музика? - пита 
Всичкознаещата. - В стаята, отивам да я взема.“ И Усмивчицата вече тича 
към близката сграда. „Каква музика? За какво ви е?“ - питам аз все едно 
съм паднала от Марс. „Ами за хорото. - отговаря ми Дългото бедро. - 
Какво хоро? - объркването ми вече е тотално. - Хорото, което ще играем, 
отговаря Всичкознаещата, нали е вечер за представяне на страните. - И 
какво хоро ще играем? - питам, като че ли аз ще водя хорото. - Бяла роза, 
отговаря ми Дългото бедро“ Само това кръчмарско хоро не! „Друго не 
знаете ли?, подпитвам ядосано, Има и други хора – право, дунавско, 
еленино... - Вече сме избрали музиката – отсича Всичкознаещата.“ Май ще 
трябва да се жертвам, минава ми през ума и тръпки ме побиват. „И кога 
възнамерявахте да ме информирате?“ - глас в пустиня. Момчетата дори са 
забегнали нанякъде. Появява се Усмивчицата, стиска флашката в ръката 
си. Почва една суетня на кого да я дадат. Голям цирк сме. Аз съм като 
багаж екстра, който трябва да отпадне. Нещо като Чибурашка, който носи 
куфара, а Крокодилът Гена носи... самия Чибурашка. Най-после сядам, за 
да не им се пречкам, а и зрители надойдоха. Почиващите вече са 
окупирали де що има свободни маси и столове. Такава атракция не се 
полага на всяка смяна.  

Местят се столове, маси. Отдясно се настаняват чехите и разливат 
бира от пластмасови бутилки в стъклени халби. Тереза без никакво 
притеснение си поставя метална бутилчица с алкохол и току я надига да 
отпие по глътка огнена течност. Отляво се настаняват грузинците, които са 
поставили тепсия, пълна със сладък локум и сладък чипс. Костя – 
единственият мъж в групата на грузинците, грижливо варди красива 
бутилка с коняк. Ето че идва и Мария, която само час по-рано всички 
старателно издирваха, докато аз се дивях на ентусиазма на Серханбей да 
навлече вълнена носия в юлска нощ. Облечена в национална носия, Мария 
разстила покривката на баба си и нарежда отгоре шоколад. 
Ентусиазираните младежи се суетят излишно покрай масите си. 
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Програмата започва някак от само себе си. Докато беларусите и 
грузинците танцуват лезгинка, някаква импровизирана комисия минава 
през масите да оценява представянето на групите. Ааа, без игри няма да 
мине. Айде да видим кой знае повече азербайджански имена на градове, та 
на жени, на мъже, и каквото там се сетите. Все едно съм на пионерски 
лагер. Виж ти, и награди имало! По милост и на нашия отбор дадоха 
някаква награда. Последната се изгуби някъде по трасето и така и не 
стигна до България. Липсва и снимков материал за доказателство, така че 
трябва да ми хванете вяра на вересия. 

И победителят е... Разбира се, че първо започват с последните 
класирани и това сме НИЕ! Браво! Бурни аплодисменти за седмото място. 
След нас, по-скоро преди нас, е Мария от Украйна. Нова порция овации. 
„Дуррр!“ - пращи по микрофона. Номинациите започват от начало. Втори 
път чуваме първо по ред името на България и ни викат на естрадата. 
Връчват на наградата за почетното седмо място. Дори не се вълнувам – 
някакъв пластмасов кич, реплика на Баку с обем да го обхванеш в шепите 
си. Светкавици. Следващите ... С напредването на класацията се увеличава 
и обемът на наградите. И победиталят е... Русия! Хем ме напушва на смях, 
хем ми домилява за детството, което вече безвъзвратно е отлетяло като 
птица. Оглеждам се и не виждам Всичкознаещата. Питам къде е, а Сладура 
ми отговаря: „Разсърди се за последното място и си отиде в стаята. - 
Какво? Ти шегуваш ли се? - не вярвам на чутото. - Ни най-малко. Тя е 
перфекционистка и се разсърди. - Кой се е разсърдил?“ - включва се и  
Мóмчето, вечно недочул. Повтарям му вече чутото и добавям: „Че то ние 
сме първи, само че отзад напред. Трябва да се гледа философски на 
нещата. Тя какво очакваше само от рекламни брошурки? А какво всъщност 
стана с песента и с хорото?“ - сменям набързо темата. Дългото бедро 
повдига раменете си и се оттегля да си свали носията. Както сме се 
отцепили, типично по български, по някое време Мóмчето подхваща 
някакви патриотични песни, химна „Шуми Марица“, , на които пригласяме 
всички с изключение на сърдитката ни. След като поизчерпват репертоара 
с патриотични и народни песни, сладурите подхващат чалгата. Стига де! И 
тук ли ще се чалгализираме? Ами да, отговаря ми някой, утре и бездруго е 
концертът на Азис в Баку. Срам! И това доживях. Да избягам на изток, 
където цъфва и онзи мургав славей с пъстро оперение. Вечеринката отива 
към своя разпад – ама буквален, и времеви, и духовен. Другите групи също 
са се разпръснали и тайно отнасят към стаите си своите алкохолни запаси, 
за да продължат до сутринта, когато ще последват първите оплаквания на 
почиващите. 

 
25.07.2015 г. 
Днес ще пътуваме до Губа, разположен на брега на река Кудиалчай, 

областен град в Североизточен Азербайджан. Нашите отговорници  
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настояват да си облечем памучните тениски с лого на Центъра по 
мултикултурализъм, които са ни дали като подарък в деня на откриването. 
Появяват се и първите проблеми с размерите на тениските. Почти няма с 
размер ел. Тук местните хора са средни на ръст и по техен образец 
организаторите са закупили по-малките размери. Решавам да взема 
тениската, но да не я обличам. Виждам, че и Мóмчето не е облякъл 
тениската си. Питам го защо не е с тениската, а той ми отговаря: „На мен 
само шкембето ми е ел-ка, не влиза. А ти? - Алергия. - отговарям без да се 
замисля“ Споменът за последната бяла рокля, която пусна синкав цвят, не 
ме е напуснал. Кой знае с какви химикали обработват дрехите, така че 
категорично отказвам да надяна тениската, пък била тя и памучна.  

Жегата е непоносима. Всички сме неприлично облечени за местните 
порядки – с къси шорти и поли. Суетенето около тръгването ни е нещо, с 
което вече свиквам. Най-накрая потегляме с автобусите. Използвам пътя за 
кратък сън, чийто недостиг усещам все по-осезателно. Събуждам се тъкмо 
навреме. Вече сме в Губа. Забелязвам мащабно строителство на нови 
представителни сгради. Първата от тях е културният център на името на 
Хейдар Алиев. Двата автобуса спират и, о Боже! В шпалир са строени 
около двайсетина девойки с рози в ръце, а зад тях има жени на моя възраст, 
облечени официално. Всички сме формално облечени за събитието - с 
тениски, носещи логото на центъра по мултикултурализъм. Е, почти 
всички. Носим си и баджовете, които своевременно да уведомят 
домакините за имената и държавите ни – абе за произхода. Всичко трябва 
да е ясно. Един огромен паметник на централната алея вече ми подсказва 
какво ще правим с карамфилите, които забелязвам в ръцете на част от 
домакините. 

На слизане от автобуса към нас се втурват предварително 
инструктираните девойки и ни посрещат с рози. Момичетата са 
любопитни. Информацията на табелките се оказва недостатъчна. Тъкмо се 
опознаваме и ето че някой отново ни набутва по карамфил в ръцете. 
Следва вече познатата церемония по поставяне на карамфил на паметника 
на Вожда на нацията. Насочваме се към сградата на областната управа, 
където ни приветстват представителите на местната власт. Вече не се 
учудвам на специално подредения кът, сещате се на кого. Заговарям се с 
местните жени, но разбира се, че отново не ни оставят, а буквално ни 
подбутват да побързаме за първата ни сутрешна лекция. Ние обаче се 
превръщаме в сензация за жителите на този град. Едва ли тук идват 
чужденци. 

Успявам да се настаня до колегите си и първото нещо, което ми 
прави впечатление е, че всички са извадили телефоните си и цъкат 
усилено. Лекцията започва и след първите няколко минути нещо ме 
подтиква и аз да сторя същото. Бутам Мóмчето за паролата, но се оказва, 
че и той не я знае. Наблизо минава Васиф и спасява ситуацията. Вече съм в 
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нета, а Мóмчето на свой ред ме бута да му дам паролата. След малко 
усещам  потупване по рамото. Обръщам се, а една от рускините ме моли за 
спасителната парола, все едно е някаква противоотрова, с която всеки иска 
да се подсигури. Усмивчицата се обръща назад и шътка, не можела да 
чува. Заглеждам се в мултимедията, която представя убийствата в 
Ходжали. На 26.02.1992 г. арменски групировки извършват акт на геноцид 
в гр. Ходжали, от чието десет-хилядно население остават едва 2500 души. 
Сред зверски убитите са възрастни хора, жени, деца. А, не! Вече гледах 
филм, която нашата Ханъм ни прожектира първия ден на курса в 
университета. В началото се чувствам неудобно да се бърникам в нета, но 
угризенията ми бързо се изпаряват, когато виждам, че почти всички, с 
някои малки изключения, правят същото. Започва лекцията на друг лектор, 
който ни разказва за историята на евреите в Красная Слобода, където ще 
ходим по-късно следобед. Участниците обаче са къде по-интересни за 
наблюдение. Повече чатят, а някои от руснаците старателно записват нещо 
в тефтерите си. Организаторите тихичко обсъждат въпроси по програмата 
в края на залата. Част от тях току преминават да проверят слушаме ли 
внимателно лекцията. Когато лекцията приключва, раздават подаръци и на 
младежите, които ни посрещнаха. 

Едва на излизане имам възможност да огледам сградата. Мраморни 
подове, тежки килими и разкошни стъклени осветителни тела, които 
помпозно се спускат от тавана на последния етаж в средата на сградата, 
разпръсквайки цветни пръски разложена светлина. Един изключителен 
лукс във величествената сграда с функция на културен център. На входа ни 
удря вълна горещ въздух, леко охладен в алеите покрай работещите 
фонтани, пуснати в наша чест. 

В автобуса на път към ресторанта водим усилени преговори със 
Серханбей за посещение на… магазин. Изобщо не е склонен, но в крайна 
сметка дава дума да ни заведе до магазин. Няма как, пушачите, чиито 
цигари привършват, са станали повече от настоятелни.  

В края на града спираме до някакъв ресторантски комплекс, където 
ни очакват натруфени сватбарски маси. Докато търпеливото чакаме да 
бъдем обслужени от сервитьорите, се появява Хикмет, който ни прави 
забележка за днешното закъснение. Струва ми се малко несправедливо. 
Направо загубих апетит. А и онова шилешко, което беше на възрастта на 
баща ми, съвсем ми доуби апетита.  

Като по невидим сигнал нашата група напуска общата трапеза и 
излиза навън уж за по цигара. Серханбей, както винаги услужливо ни води 
до някаква бакалия, от която успявам да си купя пресни ябълки и сливи. 
Таман малко да си разквася устата в жегата. Не можах да се напазарувам, 
като мислех, че ще ходим до маркет, нейсе.  

След поредното чакане и под съпровода на полицейски ескорт се 
отправяме към някакъв мемориален комплекс. По пътя зървам достатъчно 
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голям маркет и оставам с виснало чене заради пропусната възможност да 
го посетя. Човек ще каже, че ще ходя на изложба, но това е резултатът от 
наложените ограничения – желание да посетиш маркет, за да пазаруваш. 
Някак първично, но истинско удоволствие. Отдавна не съм се замисляла за 
благините, които ни донесе демокрацията. Свободата да правиш каквото 
си поискаш и когато поискаш, дори едно пазаруване, тук ни е отнета.  
 Едно стръмно надолнище бележи края на пътуването ни с автобус. 
Слизаме по многобройни каменни стъпала към някаква падина, оформена 
естествено от река Кудиалчай, и влизаме в мемориалния комплекс. Влязла 
невлязла и ми прилошава от застоялия въздух. Напускам без да разгледам 
и пинта от комплекса. Откакто влизах в многобройните дупки в Гьореме, 
наречени подземен град, все ми прилошава. Поклон пред жертвите на 
безумната гражданска война, но не издържам. Изкачвам стълбите и се 
курдисвам под сянката на едно дърво. Не минава много време и при мен 
идват Мóмчето и Сладура. И на тях не им понесъл героичния въздух. А, 
ето и един от операторите, които пътуват с нас навсякъде. И неговият вид 
не е особено добър. Всички останали обаче са все още в комплекса. Да не 
би пак да има лекция?  
 Наложените ограничения съвсем естествено насочват разговора ни 
към едно посещение на маркета, който за мое щастие е съвсем наблизо. Аз 
вече съм нетърпелива: „Тръгваме ли?“ „Ами ако ни търсят? – обажда се 
Мóмчето. „Няма да ни търсят, ще кажем на оператора, че отиваме за 
цигари, ще ни разбере.“ „Хайде тогава да ходим.“ – подканя и Сладура.  
 Точно след пет минути сме сред приятната хладина на маркета. 
Момчетата се залепят до щанда с вино, а аз започвам да оглеждам 
коняците, чиято цена тук е значително по-изгодна от цените в Баку. 
Бутилките алкохол стоят прашасали по щандовете, недокоснати вероятно 
от нареждането им или от последното чистене, което не ще да е било 
скоро. Гледам различни марки коняци – по-скъпи и не толкова скъпи, три-, 
пет-,  шест- и осемгодишни. (И допълнително - колко ли отлежали в 
магазина...) Сега от кой да взема? Към мен се е доближил един от 
продавачите и се опитва да ми помогне с избора. В един момент ми 
просветва да видя кой е производителят. Ама няма какво толкова да мисля, 
всички са от една майка – винзавода в Габала. Значи и тук до болка 
познатият производствен трик. Вземам две бутилки и ги набутвам в 
чантата, която съвсем натежава и от бутилките на момчетата, които трябва 
да скрия до качването ни в автобуса.  
 Програмата следва своя ход. Красная слобода, чието старо 
наименование до 1926 г. е било Еврейская слобода, или кварталът на 
евреите. Звездата на Давид, поставена на всяка къща, ни уверява, че вече 
сме в еврейския квартал. Къщите на заможните хора се отличават с 
високите зидове, възпиращи любопитни погледи. Спираме до една от 
синагогите в Красная слобода. Живеещите в съседните къщи проявяват 
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любопитство. Иззад бродирано перде на открехната врата наднича малко 
момиче, чиито чупливи коси, като че ли оформени с маша масури, се 
спускат над ококореното личице. Някои от участниците оставаме извън 
синагогата и разговаряме с местните в близост до синагогата, които са 
излезли от домовете си. От 19 000 евреи, живели някога тук, са останали 
едва 5000 души. Повечето емигрирали в Израел. Местните споделят, че 
останали да действат едва 2-3 синагоги в квартала. Лекцията в синагогата е 
приключила и се отправяме към Набран.  
 След редица увещания и мрънкания най-накрая автобусите спират до 
маркет. 20 минути за пазарлък. Толкова. В маркета настъпва пълен хаос. 
Всички чужденци са окупирали щанда с алкохол и бързо пълнят 
кошниците – вино, водка, коняк… Изтипосала съм се до щанда с плодови 
сокове и търся сока от нар. Разгеле. Айде сега да си взема от прочутата 
косичка (пушено сирене, оплетено на плитка). Идва ред на млякото. Тук 
цените на млякото са си направо двойни в сравнение с българските. Докато 
се чудя от кое да взема, до мен се е приближила една от отговорничката на 
беларуската група, и оглеждайки с крайчеца на окото си съдържанието на 
кошницата, ми казва: „Останахте само Вие, чакаме ви.“ На касите са се 
оформили плътни опашки от купувачи. Нашите отговорници помагат на 
касиерките и по лицата е изписана една угриженост. Може би заради 
алкохола, мисля си аз. Едва ли този маркет се е радвал на такъв дневен 
оборот. То пазаруването си е цяла философия, а тези тук искат за 20 
минути, като че ли ще купувам вестник. 
 Програмата тази вечер претърпява промяна. Отпаднало е някакво 
представление. Опитвам се на три пъти да се свържа по джиесема, но 
връзката ми бива прекъсвана след втория сигнал за свободно. Странно, 
вчера нямах такъв проблем в Набран.  
 След вечеря научавам от Мария, че партийният секретар на Фонда 
проявил интерес към плуването и дори я съпроводил днес до морето. Чудя 
ѝ се на акъла. Сега вече всички знаят и то със сигурност, че сме ходили на 
морето и сме се къпали. Отправяме се с нея към стаята с компютрите и 
търпеливо си чакаме реда. Интернет връзката е изключително бавна, но все 
пак успявам да прочета новините.  
 По-късно се срещам с колегите ми, а те като волни птички божии, 
далеч от парещото червено на комунизма, пръкнали се на бял свят по 
време на демокрацията, са решили да се черпят с нарово вино, което днес 
успяха да си купят. Канят ме да се присъединя към тях. Нарово вино? След 
като го опитвам, определено си предпочитам наровия сок. Това им вино не 
струва. Виж след превкисване, може би става добър оцет от него, но за 
вино в истинския смисъл на думата тук не може и да става дума. Към 
малката ни компания вече са се присъединили Гюрхан от Турция и двама 
чехи. С Гюрхан, също филолог по образование, навлизаме в сладки 
спорове, които носят радост на душата. Макар и представител на 
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университета в Арданах, Гюрхан говори турски, който прилича на 
истанбулския диалект и няма нищо общо с източните говори. Сладката 
раздумка вече е подкрепена от някои от сладурите с нарово вино. В даден 
момент Мóмчето се сеща, че от руската грапа го поканили в съседната 
беседка и подканя и мен като рускоговоряща да се присъединя. “Ама как? 
– чудя се аз – Не съм канена, как да се натреса просто ей така?” “Голяма 
работа, нали говориш руски? Значи може да дойдеш!” – отсича Мóмчето. 
Почти съм забравила освободеността на младия човек. Е, хайде тогава. 
Отивам и какво да видя – беседката е приютила руснаците, беларусите и 
част от азербайджанците. Неусетно към нас се присъединяват и останалите 
ми колеги, а ето, че идват и италианците и още азербайджанци. Ехее… 
Неусетно се увеличава броят на масите и столовете в беседката, тъй като 
наличните отдавна са недостатъчни. Върху масите се появяват бутилки с 
водка, уиски, вино, кока кола и всякакви други безалкохолни напитки, 
бонбони, чипсове и изобщо всякакви храни, които турците наричат със 
звучното абур джубур. Дискотеката отдавна е приключила работното си 
време и ето че една от беседките се е превърнала в своеобразна “работна 
площадка” на младите азербайджански активисти, които не спират да 
говорят за геноцида срещу техния народ, консумирайки така популярните 
сред местните младежи енергийни напитки, а в същото време е арена за 
веселба за нас чужденците, полята от стабилно количество алкохол. 
Градусът се е повишил. Руснаците и беларусите карат на водка и в рамките 
на половин час успявам да преброя три тоста “До дна!”. Някои от тях се 
шегуват леко неуместно на фона на настанилите се измежду нас очи и уши. 
Льоша от Беларус дори е успял някак тъжно да констатира, че у тях все 
още няма нищо кръстено на името на Лукашенко. Имам усещането, че 
наровият ми сок отдавна е поел алкохолните изпарения, които са 
обгърнали новата международна дружба. Карло се е заел с трудната задача 
да раздели бутилка лимончело на около 50 човека. Един от руснаците 
жулва набързо остатъка от водката и самоотвержено подава стъклената си 
чаша на Карло, който буквално отброява капките лимончело в 
пластмасовите чашки. Руснаците поне пият със стил, отбелязвам аз. Само 
дето липсват киселите краставички. Радостната глъчка е необичайна за 
последните часове на деня. Мóмчето, което е от лявата ми страна отдавна 
ми говори само на руски и отказва да разговаря на български. Е, ще го 
преживея някак си. 

Запознавам се с Хумар (чието име означава “Хубав поглед”), която 
се оказва от дясната ми страна. С нея свободно разговаряме на турски, 
който се оказва, че е научила по време на пребиваването си в Турция. 
Разговорът ни неусетно се превръща във викторина, на въпросите на която 
трябва да отговарям. Щом пак ще си играем игрички, давай! Отговорите 
ми обаче съвсем не удовлетворяват моята домакиня. Настоятелно ми 
задава въпроси, свързани с моята работа, пребиваването ми в чужбина и 
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особено с гражданския ми статус. Има неща, които са си тема табу, но се 
оказва, че тукашните нямат усещане за дискретност и мяра за това къде 
трябва да се поставят границите, които ние, европейците, намираме за 
нормални и допустими. Още в началото на викторината, в която съм се 
включила разбирам, че това няма да е просто културен шок, а нещо повече. 
След като Хумар получава повече от витиевати отговори на въпросите си 
относно брака и децата, започва да се интересува имала ли съм желание за 
деца. Боже, прости на това момиче! Почва да ме човърка за пътуванията 
ми в чужбина. Фактът, че съм обиколила Европа, почти не я интересува, но 
пък виж посещенията ми в Турция, свързани с обучението ми по турски 
език, силно я заинтригуват. И отново блиц въпроси, свързани с мъжката 
половина на турския народ. Айде стига толкова, казвам си аз. Тези да не си 
мислят, че липсата на брачната халка е знак за равенство с една от 
древните женски професии? Решавам вече да я възпра, защото разговорът 
може да излезе от добрия тон на международното общуване. Хумар обаче е 
настоятелна и отново ми подхвърля емче как са мъжете в Турция – “Ами 
не знам. Може би ти ще ми кажеш.” На реторичния ми въпрос вече 
получавам отговор колко красиви били мъжете в Турция. “А какво правиш 
тук? Защо си се върнала?” Ето ти вече истински въпрос, на който партиен 
отговор не последва. 
 Едва преглътнала културния шок, завоалиран под любезна усмивка, 
ми се налага да преживея поредния токов удар. Един от нашите очи и уши, 
изникнал насред беседката от нищото, изведнъж прави предложение да 
ходим да се къпем в морето. Подпийналите младежи набързо се 
въодушевяват от идеята за нощното къпане. Бутам Мóмчето и му 
шушукам: “Никакво море. Вечер има голям прилив, водите са мътни. Кажи 
и на другите. Никакво море!” Без да се усетя вече съм издала някаква 
своеобразна забрана, която изглежда смислена и като по безжичен телефон 
предупреждението обикаля беседката. Вътрешно не спирам да се бунтувам 
“Мръсен провокатор! Първо дойде един да ни разяснява партийната им 
линия, после домакините ни разредиха, сядайки помежду нас да ни 
провеждат викторини, а сега и този тук. Аман от ченгеджийски номера.” 
Решавам, че е крайно време да вдигам гълъбите, макар часовникът ми да 
сочи първите минути от деня по азербайджанско време. Едно от лицата, 
които ни пазят, отчита моето оттегляне, но не изпуска ситуацията в 
беседката от поглед. Те ни вардят, но и ние чужденците не им се даваме. А 
сега могат да последват и рестрикции. Едва сега си давам обяснение за 
магарешкия инат на нашия иначе мил отговорник да не ни води до банка, 
магазин и прочие. Нямаш пари, нямаш акъл и ставаш лесно управляема 
кукла на конци. Нямаш интернет и предпоставката за промиване на мозъци 
е налице. Лошото е, когато осмислиш ситуацията и си дадеш сметка за 
това какво се случва около теб. Тези и други подобни мисли ме занимават 
дълго време така, че и книгата не може да отвлече вниманието ми. Уж 
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малки на пръв поглед стечения на обстоятелствата, но пък какви! Лошото 
беше, че по времето, когато младежите консумираха “свободно” 
алкохолните си напитки имаше доста политически провокации и то от 
страна на домакините, предимно от правещите политическа кариера, което 
не мога да отбележа като съвсем любезно от тяхна страна. Не им влязох в 
схемите и ставам трудно управляем електрон. Кого ли ще ми закачат утре? 
 
 26.07.2015 г. – 07.30 часа местно време и 05.30 ч. българско време. 
 Някой чука енергично на вратата. Сигурна съм, че е Мария, но не 
мога да се вдигна, дори да ѝ кажа, че едва преди час-два съм успяла да 
заспя и изобщо не ми е до море. 
 09.30 часа местно време. Едва намирам сили да стана, за да си 
направя кафе преди отпътуването ни за град Гусар. Завличам се до стола за 
гореща вода, а там отново същата закуска.  
 09.55 часа. Вече съм до автобуса и чакам останалите. Днес успяваме 
да потеглим само с 10-минутно закъснение от Набран. Вчерашната 
забележка на Хикмет е дала резултат. Почти неусетно пристигаме в Гусар. 
И тук ни посрещат построени в шпалир младежи, почти до самия паметник 
на Хейдар Алиев, а нашите активисти сръчно, както и в предишните дни 
ни раздават по един червен карамфил. Добре е да отдадеш почит някому, 
но пък и мярата е важна. Днес сред домакините има и момчета. В кратък 
разговор с едно от тях разбирам, че е бил в Турция и това е причината да 
разговаряме свободно на турски. Явно организаторите са се погрижили да 
намерят и турскоговорящи младежи. Ама естествено, че ни прекъсват, тъй 
като е време за отпътуване.  
 Почти нищо не виждаме от Гусар, чието наименование произлиза от 
племето хисар, което навремето е обитавало тези земи. От автобуса 
успявам да зърна значително повече места за развлечение и културни 
институции, но толкова. Потегляме към Шахдаг – планина в 
Североизточен Азербайджан. Ето я и почти обезводнената река Кудиалчай, 
чието дъно е покрито с малки кръгли речни камъчета, които вече забелязах 
да използват за основа на пътната настилка. По-късно ще видя и багери, 
които да ги изгребват от дъното. По-скоро прилича на поточе, което 
лъкатуши по дъното на огромно речно корито. С времето пътят става по-
стръмен, а пукането в ушите ми подсказва промяната в надморската 
височина. Голи планински склонове, залесени само на определени места. 
Около пътя има издигнати насипи, покрити с подбел, чиито широки листа 
разпознавам безпогрешно. Забелязвам и друга растителност, но ми е 
трудно да определя вида ѝ. В зелените места се виждат стада овце, сред 
които и много малки агънца. Картина, която те следва из целия 
Североизточен Азербайджан.  
 След около двучасов път стигаме до туристическия комплекс 
„Шахдаг“. Всичко изглежда съвсем ново и изключително добре 
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поддържано. Безоблачно небе, чудесно слънце и нови постройки, 
отговарящи на всички изисквания на съвременните зимни курорти.  
 Е, пътуването си е взело своето и определено изпитвам нуждата от 
освежаване. Поредната комична ситуация, с която ме сблъскват 
обстоятелствата, тепърва предстои. Казват ни да чакаме. И тук ли? Пак ли 
Мехди? Спомням си за поредица от наситени с типичната източна ирония 
статии, публикувани в края на 2010 г. в турската преса по повод 
мащабното строителство на хотели в Иран, свързано с манията на 
Ахмадинеджат по Мехди, включително изказването на един от техните 
министри, че видиш ли, когато пристигнел Мехди, мюсюлманите от цял 
свят щели да дойдат и трябвало да има хотели, в които да бъдат 
настанявани поклонниците. Да чакаме, добре, ама зовът на природата 
подтиква една голяма част да търсят две вълшебни, оказва се, букви. 
Получаваме разрешение и ни подкарват отново като стадо овце в търсената 
от нас посока. Аз обаче съм забелязала изключително красива гледка и 
искам да си я запечатам на снимка за спомен. Когато и аз решавам да се 
възползвам от разрешението да достигна до знака с вълшебни букви, 
влизам в комплекса, но съм изгубила следите на групата. Отправям се към 
втория етаж и там започва едно лутане сред поредица от знаци. В даден 
момент към мен се присъединява и ръководителката на италианската 
група. Тя обаче е сериозно притеснена с напредване на времето и ми казва, 
че трябва да се връщаме. “Вие ако искате се връщайте. Аз първо ще намеря 
това, което търся и тогава ще дойда.” Очевидно е, че и тя изпитва същата 
нужда, но е безкрайно притеснена. Ето ги заветните букви, но врата се 
оказва заключена. Стига де! Не може да няма друго помещение. Разгеле! А 
после, какво да ми видят очите. Горката жена стои с течен сапун в ръцете и 
ми съобщава, че чешмата не работи и няма вода. “Не може да няма вода.” – 
успокоявам я аз и първата ми реакция е да намеря кабелчето, което 
захранва пустата фотоклетка, която не реагира. Навеждам се. Ами много 
ясно, Уотсън, то просто си виси и не е включено в контакта. Човек ще 
каже, че цял живот това правя. Протягам се и го включвам в мрежата. 
Изправям се и победоносно заявявам: “Хайде, пожалуйста, можете да се 
измиете!” А някои казват, че не сме нация техническа.  
 Когато вече се връщаме Хикмет раздава билети за лифта. Групираме 
се по трима и чакаме на опашка да дойде и нашия ред, за да се качим на 
лифта. Пред нас се разкрива изключителна панорама. Слънцето прежуря и 
отнякъде се появяват облаци. Дано да се задържи по-дълго ясно, преди да 
завали, мисля си аз, надявайки се да ни се размине. Не след дълго пристига 
и Мария, придружена от някакъв мъж, който ще бъде с нас през целия ден. 
Докато си правим снимки успявам да ѝ се извиня за сутрешното си 
поведение, а тя ми шепне: “Не съжалявай. Нас днес не ни пуснаха. – Кой 
не ви пусна? – От охраната на комплекса. Казаха, че не може. - !? Какъв е 
този мъж?, подпитвам я, докато правим поредната снимка. – Дойде при 
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мен и се качи с мен на лифта.” Докато позираме и се усмихваме, намирам 
начин да я предупредя да внимава. Вече съм забелязала, че всеки ден към 
нас се присъединяват нови лица, различни от тези, които ни посрещат в 
градовете-домакини, и след това изчезват. Ето, че взе да става интересно, 
почти като в криминале на Агата Кристи. Прекалено много въпроси без 
отговори.  
 Любезните ни домакини ни подканят да тръгваме, макар че на 
никого не му иска да се раздели с красотата на планината. Уведомяват ни, 
че ще се качваме на друг лифт. Тъкмо си мислех, че цената на билета от 
седем маната е малко множко само за едно возене.  
 Облаците в небето се увеличават, но все още е ясно и слънчево.  И 
отново возене с лифт, много снимки и щастливи лица и поредното 
подканяна да се връщаме. И пак чакане. 
 Докато изчакваме всички и се размотаваме из комплекса, с Мóмчето 
си издърпваме столове и се настаняваме на сянка, избягвайки парещите 
слънчеви лъчи. Успяваме да завържем разговор с местен и не след дълго 
разбирайки, че сме чужденци, то с тези баджове и от космоса ще ни 
забележат при съвременните нови технологии, ни споделя, че навремето 
след всеки чужденец, пристигнал в Азербайджан, се закачал по един от 
КГБ за времето на престоя му. И тук имало валутни магазини, в които са 
могли да пазаруват само работещи в чужбина азербайджанци, и то с 
бонове. Върнах се 25 години назад в спомените си, когато и у нас имаше 
Кореком, и към всичко, което се случваше по онова време. Интересуваме 
се за заплатите и разбираме, че тук обикновено хората получават около 150 
маната месечна заплата, колкото да преживяват. Мъжът говори с носталгия 
за миналото. От приказка на приказка разбираме, че преди 3-4 години е 
започнало изграждането на комплекса, който от птичи поглед личи, че е 
съвсем нов. 
 Като по заповед на щуката отнякъде се появява Серханбей и любезно 
ни подканя да тръгваме. Обядът щял да бъде на друго място. Оказва се, че 
в туристическия център имало италиански готвачи, но храната тук била 
много скъпа и затова сме щели да обядваме другаде. Участниците 
изглеждат леко разочаровани. Разделяме се с хубавото време, но не и с 
планината. Облаците са покрили небето и вече определено се усеща 
хладината на планината. 
 Потегляме с автобусите и след няколко минути спираме на огромен 
паркинг, разположен между три големи хотела. В един от тях, носещ името 
на планината Шахдаг, ни посрещат гостоприемно и ни насочват към 
ресторанта. За първи път след Баку имаме удоволствието да се радваме на 
хубава обстановка. Сядаме на маса, на която кой знае защо 
Всичкознаещата е решила, че там където е тя, ще бъде и нашият 
отговорник. Интересна ситуация – тя пази място, което остава дълго време 
празно. Навярно Серханбей отново нещо контроль едерва. До мен се 
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настанява Хумар, която буквално ме засипва с въпросите си. Ресторантът е 
скъп и поставя своите правила, макар почти всички да сме спортно 
облечени. Докато изчакваме да сервират храната ни, почти всички 
европейци си поставяме платнените кърпи, а тези на нашите домакини 
остават безжизнени върху масите. Сервират ни питиетата – плодови сокове 
и сокове от компоти. Хлебчетата заслужават адмирациите ни за хлебаря. 
На мястото на обичайните салати има туршия от малки патладжани, 
краставици, чушки, сливи и дренки. Основното ястие се състои от печено 
на въглища пилешко месо и пържени картофи. Нашите домакини, 
подвластни на хамбургеровата култура, си искат кетчуп. Ножът, като 
излишен прибор, с едно-две изключения, остава някак блестящо чист на 
масата до основната чиния за хранене на домакините ни. Серханбей, като 
типичен отговорник, е заел мястото си за около пет минути, в което време 
успява почти като гларус да изгълта храната си, след което отново тръгва 
нанякъде. По време на обяда към безупречно подредените маси, се 
приближава някаква жена с фотоапарат в ръце и ни прави снимки. Навярно 
ще послужат за нечий отчет, нейсе. Тук всички се хранят бързо, като на 
кушия. За къде изобщо бързат при тази великолепна храна, без да ѝ се 
насладят? А иначе по програма нашите домакини са предвидили час и 
половина за храна и почивка преди следобедната лекция. Сред 
поизпразнените маси се появява Хикмет, за да ни помоли да останем за чая 
и бисквитите. Не може да се отрече безупречната организация на 
домакините ни в нито един момент от пребиваването ни в Азербайджан. 
Кофеиновият глад вече ме е догонил, а кафемашината на бара, която съм 
зърнала на влизане в ресторанта, ме е обнадеждила. Не чакам дълго, за да 
си поръчам лелеяното кафе. Сервитьорът любезно се опитва да ми обясни, 
че кафето не е включено в обедното меню, но вълшебните думи, че си 
плащам правят чудеса. Неочаквано бързо сервитьорът ми носи кафе с 
аромат като у дома. Моето кафе прави впечатление на останалите. 
 Хумар, която все още е до мен, проявява интерес към културата на 
пиене на кафе. Този път с удоволствие ѝ обяснявам за любимите на всички 
кафе паузи по време на обучения в Европа. Отново интересът ѝ е насочен 
към гражданския ми статус. Този път успявам да обърна играта в моя 
полза и започвам аз да задавам въпросите. Узнавам, че в Азербайджан 
младите хора живеят с родителите си до встъпването си в брак, а понякога 
за икономически по-изгодно, както тя го определи, младото семейство 
живее при родителите на жениха. Тя е буквално подплашена, когато ѝ 
разказвам за настъпилите у нас промени, свързани със самостоятелния бит 
на част от младите хора.  
 Разговорът ни е прекъснат от някой от организаторите с молба да 
побързаме за лекцията. Вечно бързащият Изток. Има повече от половин 
час до началото на лекцията. Азербайджанските студенти стават като по 
команда и се насочват към залата, докато европейците небрежно пушат 
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цигари и водят разговори на широката тераса с красивия изглед към 
Шахдаг. Е, ще трябва да си платя кафето и да ставам, като са рекли да 
ставаме. И тукашните сервитьори с охота приемат бакшиша. Някои от 
азербайджанците, които изглеждат леко шокирани от това естествено 
действие, се интересуват дали няма да ходя на лекцията. “Допивам си 
кафето и идвам.” – отговарям им аз. Часовникът ми показва още цели 20 
минути до началото на лекцията. Хикмет обаче не оставя нещата просто 
така. Идва да напомни на няколкото останали като мен, че е време за 
лекцията. Допивам си кафето набързо и ставам. Видяло се е, че няма да ме 
оставят на спокойствие да се насладя на любимата си течност. 
 В залата, където ще са днешните лекции, следва поредната порция 
чакане. Тук не е необходима парола за нета и сърфирането започва. 
Дълбоко се съмнявам, че някой се задълбочава в казаното, макар от време 
на време да се заслушвам в лекцията. Масата се оживява, когато ни 
представят певеца Елдар Гасимов, спечелил домакинството на 
Азербайджан за Евровизия 2012. Публиката направо изпада в делириум 
след негово изпълнение. То не са снимки, пък автографи... Младите 
азербайджанци са заобиколили своя кумир. Ами сега, ни напред, ни назад. 
Стоим през залата, защото някой още ни задържа там и няма знак за 
напускане на хотела, а в залата определено се случва нещо, за което пак ни 
подканят вътре. Домакините са започнали да танцуват лезгинка на фона на 
музика, чиито звуци се разнасят от нечий телефон. Танцът свърши и сега 
вече имаме разрешение да тръгваме. Отново чакаме пред хотела 
подобаващите 15-20 минути. На излизане споделям впечатленията си с 
останалите европейци, че след Баку днес беше първия път, когато имаше 
храна, удовлетворяваща всякакъв вкус. Времето е на дъжд и вече усещам 
първите капки. Най-накрая автобусите са отворени и този път не е 
необходимо някакво особено подканяне, защото дъждовните капки са 
иззели функциите на нашите отговорници.  
 Потегляме обратно за Набран и молбите ни за магазин остават в 
десета глуха. Няма маркет, няма пиячка, няма главоболия. Да, ама не, 
както казва Бочаров. Уведомяват ни, че пак закъсняваме и втората ни 
лекция за деня щяла да е след вечеря. Какво да се прави, трамваят може да 
се движи само по релси. Излезе ли от тях – катастрофа. По пътя към 
Набран виждам много места с надпис „Кафе“. Тъкмо си мисля, че това 
може да е кафене, но  Мóмчето ме светва, че „кафе“ просто означава място 
за хранене. Значи не съм се минала, като съм си поръчала кафе в 
ресторанта, успокоявам се аз, пък и кой ще спира по пътя за кафе, каквото 
едва ли се намира като у нас – на всяка крачка. Те за пазарлък не в маркет, 
ами в бакалийка не спряха, камо ли за някои по-дефицитни стоки. 
 След лекцията отивам в компютърната зала, за да си проверя пощата. 
Там ме очаква поредната изненада. Интернет е изключително бавен, но 
успявам да напиша две писма и да ги изпратя. Междувременно Карло от 



 
 

45 
 

Италия, който дълго време е чакал реда си, се отказва и напуска стаята. 
Неочаквано момчето, което работи там, изключва интернета само на моя 
компютър. Питам го какво прави, а той ми се извинява някак глуповато. 
Уж ми пуска компютъра и при опита да изляза от пощата си, пак спира 
интернета само на моя компютър. На останалите три компютъра се ползва 
интернет без проблем. Вече ми прави неприятно впечатление и 
протестирам срещу действия, ограничаващи свободния ми достъп до 
интернет, който някой препятства, а Мария се опитва да ме успокои. След 
третото поредно действие по спиране на интернет само на моя компютър, 
при безуспешния ми опит да изляза от пощата си, започвам да протестирам 
на висок глас, макар че онова глуповато момче очевидно действа по нечия 
команда. Дори за начинаещи е ясно какви могат да бъдат последиците от 
оставена отворена поща. Спамовете са си направо бял кахър. Случилото се 
няма нищо общо със случайно събитие, а си е направо умишлено действие. 
Какво ще ми проверяват пощата. Тя четена, четена, та препрочитана от 
нашите, та от там няма повече на къде. Ама моля, обслужете се. След 
всичките тези ограничения и контрол освен да ме обхване параноя, друго 
не ми е останало. И всичко това на фона на иначе чудесна организация и 
непознаващо граници гостоприемство.  
 Тази вечер всяка група си организира самостоятелни занимания. Към 
нашата са се присъединили Гюрхан и чехите. С радост споделяме 
преживените чудесни моменти в Шахдаг. Бутилката нарово вино вече е на 
привършване и Дългото бедро отива да ѝ отворят следващата. В средата на 
масата се мъдри едно преполовено шише кола местно производство. Моят 
наров сок е приятно студен и с него се опитвам да преглътна 
неприятностите от компютърната зала. Надявам се върху съдържанието на 
пощата ми да няма поражения. Нашият мил оговорник на група се появява 
и контроль едерва какво пием. “Кола.” – отговаря му Всичкознаещата и му 
сочи шишето с кола. Дългото бедро, виждайки Серханбей, ми подава вече 
отворената бутилка да я скрия до мен. Ама разбира се, млади хора, те сега 
ако не си изживеят моментите, кога. “Лъжете ме.” – казва Серханбей и 
почва да проверява една по една чашите. Аз обаче не издържам и му 
предлагам да ми пробва сока. След като се уверява в съдържанието на 
моята чаша, заявява: “Само твоето е сок, но ме лъжете.” Настава неловко 
мълчание. Не след дълго се появява един от тези, които ни надзирават и ни 
казва, че трябва да ставаме, защото барът затваря. При неловката ситуация 
едва ли бихме се задържали дълго, но ето, че се хващаме на контра. “Виж, 
казвам му аз, за мен още е 22.30 часа, и му показвам часовника си”, а онзи 
буквално се гаври с мен: “Я да видя каква марка ти е часовника.” Една 
думичка “простак” се е залепила на езика ми, но я преглъщам, защото не 
ми прилича и само възпитанието ме възпира. Това е същият мъж, който 
предната вечер подстрекаваше участниците към нощно къпане. Минава ми 
през главата да внимавам, защото играта загрубява. Успявам да се овладея 
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и да му кажа, че си допиваме сока и освобождаваме масата на естрадата, 
която така или иначе ще бъде почистена една на следващата сутрин.  
Правя поредните опити да обясня, че никому не пречим, тъй като водим 
тихи разговори. “Хората обаче са изморени и искат да си лягат” – започва 
да приглася Серханбей. “Ами който е изморен, няма причина да не си 
ляга.” – не оставам длъжна на груповия ни отговорник. Започва едно 
настоятелно подканяне и увещания, които никак, ама никак не ми допадат. 
Дори при 0.30 часа по азербайджанско време е рано. Един по един 
започваме да ставаме, а Всичкознаещата ме уведомява, че собственикът на 
бара ги е помолил да освободим масите. Като се има предвид, че барът се 
състои от шублер и няколко хладилника, които просто се заключват, не 
виждам никакъв проблем, но решавам да не създавам повече проблеми с 
моето отстояване на правото на свободен избор. Свободен избор обаче 
друг път! “Хайде, подбутва ме Серханбей, време е да си лягате!” Ето сега 
вече съм яхнала метлата. Първо нямам връзка с България, второ ми 
изключват интернета, а за капак някой, дето е едва на половината но моите 
години, ми казва кога да си лягам. В началото ми се струва, че не съм чула 
какво точно ми казва, защото моят литературен турски и неговият 
диалектен азербайджански малко не съвпадат, поради което го питам 
простичко: “Какво каза?“, а той без да се свени, ми повтаря същото. И 
организатори и вардачи някак ни подбутват към сградата и към спалните 
помещения. В същото време други организатори и групови отговорници 
подбутват италианците, грузинците и част от руснаците и беларусите. 
“Какво става?” – питам Рами от Египет, който е от италианската група. “Не 
мога да разбера, отговаря ми Рами, стояхме в една от беседките и 
разговаряхме, когато ни казаха, че трябва да се прибираме по стаите.” 
“Моля?” – ококорвам се аз. Това вече надскочи всякакви мои очаквания. 
Изчаках търпеливо да се приберат всички протестиращи участници и 
помолих нашия мил отговорник да се приближи, за да говоря с него. Той за 
пореден път настоя да си лягам. Сега определено дръпна лъва за опашката. 
Към нас обаче се приближи и един от надзорниците. Ако можех да 
избълвам всичко, което едва сдържах на върха на езика си, сигурно щях да 
предизвикам скандал, но го подхванах с един умерено назидателен тон, 
който бях наблюдавала дълго време през различни периоди от живота си, и 
го накарах да се засрами, че се държи по невъзпитан начин с жена, която 
на години е колкото майка му, а неуважението, което показва към мен, 
като гост е просто недопустимо. Милият, държеше се за главата и не 
знаеше какво да прави. През цялата време другият стоеше със скръстени 
зад гърба ръце, а безмълвното му присъствие само отежняваше ситуацията. 
Решавам, че това, което съм му казала е достатъчно и пожелавам на моите 
домакини лека нощ, макар че едва сдържам обиденият звяр в себе си. 
Любезните ни домакини явно са подценили един основен фактор – 
свободата на своите гости.  
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 27.07.2015 г., 07.00 часа местно време. 
 На вратата ми някой чука енергично. Досещам се, че е Мария и този 
път ставам да ѝ кажа да не ме чака. Разбирам, че не е сама, а с нея щял да 
ходи и онзи секретар. На мен изобщо не ми е до морето след снощното ми 
преживяване, което още не мога да преглътна.  
 В 09.55 часа вече чакаме да отворят автобусите. Качвам се първа и 
разполагам част от багажа си по съседните седалки за колегите ми от 
групата. Когато пътуваме компактно сме като ядро, което не може да бъде 
пробито. По някое време в автобуса се качва мъж, чието име така и не си 
поставих за задача да запомня, но много ми заприлича на партиен 
секретар, и ме пита, смръщил вежди: „Какъв е този багаж на първата 
седалка? – Мой, отговарям му аз. – А защо е тук? Тази седалка е заета. Кой 
ви каза, че можете да я ползвате?“ назидателния му тон предизвика у мен 
лека насмешка, но с овладяно сериозна физиономия, вземайки багажа си, 
му казвам: „Извинявайте!“ може пък човекът да не е чувал за семиотика и 
да не знае смисъла на поставен на седалка багаж, а пък може чисто и 
просто да прави упражнения по партийна реторика. Хубавото на билковите 
таблетки е, че до половин час те правят хрисим като овчица. 
 След няколко минути в автобуса се качва истинският секретар, 
същият, който съпровожда Мария до морето, а аз любопитствам: „Как сте? 
Успяхте ли да плувате?“ Докато човекът ми прави някакви знаци да мълча, 
онзи от първата седалка се обръща и ме пита:  - Какво да прави? Къде да 
плува? – Ами в басейна. Вие не спортувате ли рано сутрин? Плуването е 
много полезен спорт! – и с това слагам финален акорд на един безсмислен 
разговор. 
 Автобусът най-накрая потегля и аз решавам да си хапна сливи. Зад 
мен е една от преподавателките в университета, един от малкото 
интелигентни събеседници. Предлагам ѝ, а тя любезно ми отказва и още 
по-дискретно ми шепне: „Аз и предишните дни видях, че ядохте доста от 
тези сливи, но не бива повече от 2-3 бройки, защото предизвикват болки в 
стомаха, а могат и да доведат до други последици.“ Искрено ѝ благодарих 
за проявената загриженост, но се оказа, че азербайджанските сливи и 
каквито и да е други плодове изобщо не ми влияят. Отдавна съм 
привикнала на найлоновия вкус на плодовете и зеленчуците, изхвърляни от 
години в източния двор на Европейския съюз. 
 Днешната ни дестинация е Хачмаз – областен град в Североизточен 
Азербайджан, границите на която област са с Русия. Това е и границата с 
Дагестан, а от тук навремето е минавал пътят на завоевателите – скити, 
алани, хуни.  
 Спираме на нещо като мозаечен дисниленд в източен стил. Вече сме 
имали възможност да минем по този път и съм забелязала причудливите 
форми, облепени с пъстроцветна мозайка. От двете страни на пътя има 
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градинки, в които са изградени водопади, каскади, беседки, огромни 
самовари, чайници, чашки за чай и прочие. Всички хукват да си правят 
снимки сред пъстроцветната мозайка, централното място сред която е 
отредено на мозаечна снимка на Хейдар Алиев с дете. Кафеената криза не 
закъснява и се отправям към една беседка, за да си пийна от кафенцето, 
което се е лашкало в широкото половинлитрово пространство на 
пластмасово шише. Ето най-накрая кафенце и време за четене, мисля си аз 
и вадя книжка от чантата ми. Оказва се, че отново не съм познала, тъй като 
към мен се доближава Хумар. Не мога да реша дали ме харесва или съм 
зачислена към нея. Тя е леко учудена от моето поведение и дори вече е 
изказала притеснението си, че мястото може би не ми е допаднало. 
Оправдавам се с горещината и кофеиновата си криза. И какво ще се 
промени, ако ѝ кажа истината, че съм била и в Пратера, и в 
Евродисниленд, и то още преди 20 години. Слава Богу - сигналът за 
тръгване! Бог да го поживи Хикмет! Хубаво момиче е Хумар, но нямам 
допирни точки за разговор, каквито обикновено не ми липсват с хората. 
Онова чувство, че ми е закачена, не ме напуска. Пък как веднъж някой 
друг от азербайджанските студенти не дойде да си поприказваме. Нали уж 
всички говорят английски, пък моят е разбираем, а и руски поназвайвам. 
Нейсе. Докъде стигнах, че се радвам на командата за качваме в автобуса. 
 За място на първата ни лекция е избран местният исторически музей. 
На централно място на първия етаж е разположена статуя на Хейдар 
Алиев, а зад него на стената има странна картина, на която са изобразени 
лица на може би известни исторически личности със значение за 
домакините ни. Картината несъмнено ми напомня една реплика на Тайната 
вечеря във вилата на бившия вече ректор на Свищовския университет. Та 
последният решил да се увековечи и изрисувал на вилата си тайната 
вечеря, като влязъл в образа на Христос, а в тази на неговите 
последователи – верни преподаватели от университета. Който от 
преподавателите биел отбой бивал заличаван от стенописа. Тук духът е по-
различен, по-помпозен, не личи да има скорошни промени. Скулптурът е 
видял Хейдар Алиев седнал с кръстосани крака и ръце, а главата му е 
извърната така, че несъмнено сочи пътя на страната, която по моему 
географски се оказа чист запад. 
 На първия етаж е разположена експозиция, свързана с втората 
световна война. Има дори грамота от времето на другаря Сталин. Прави ми 
впечатление и експозицията от монети, която е изтикана някак встрани и 
не е съвсем на място.  
 Насочваме се към втория етаж на музея, където е подредена 
етнографска изложба. Експонатите заслужават внимание. През красивите 
цветни прозорци с осмоъгълни мотиви (числото на исляма), проблясват 
слънчеви лъчи. Специалната изработка на този вид прозорци се нарича 
шебекé и се изработва само в град Шеки. Впечатление ми правят и 
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красивите кожени колани, на които са закачени малки метални кръгчета 
във форма на монети, и които навремето навярно са разнасяли омайващи 
звуци при грациозните движения на женското тяло. Ах този вълшебен 
Изток! 
 За съжаление нямаме много време да се насладим истински на 
етнографската експозиция, тъй като домакините ни приканват към залата, 
в която ще бъде днешната лекция, свързана с историята и бита на 
кавказките албанци. Вчерашното преживяване в компютърната зала и 
последиците за отворената ми поща ме отрезняват и докато се огледам, 
вече виждам познатата до болка ситуация на млади хора, раздирани от 
породилата интерес стойностна лекция и свободата на интернет 
пространството. Наложените ограничения са ни жигосали безвъзвратно и 
са ни превърнали в неуважителни личности. Може би при други условия и 
при други обстоятелства едва ли някой от чуждестранните студенти би си 
позволил подобни забежки. Най-накрая успявам да напиша няколко писма 
и да изляза от злополучната си електронна поща. Въпросите на 
присъстващите са ясен сигнал, че е дошъл края на лекцията, а с това и края 
на връзката ни със света.  
 На излизане успявам да се запозная с двама местни преподаватели - 
Ромик и Азад. Разликата между тях е етническа и религиозна. Ромик е 
лезгин и изповядва сунизъм, а Азад е шиит по вероизповедание. Към нас се 
присъединява и Мóмчето, който проявява не по-малък интерес от мен.  
 Обедното време ми показва, че отново ни предстои кратко пътуване. 
Докато чакаме, партийният секретар, този, с когото не се разбираме за 
местата, се обръща, за да ме пита нещо и през процепа на седалките гледа 
Усмивчицата. Ни в клин ни в ръкав казва: „Много е сладка.“, на което 
моята спътничка го дарява с лъчезарна усмивка и ме пита: „Какво каза?“ 
Нашият човек се е разтопил от умиление и продължава: „Ще я вземем тук 
да следва магистратура и после ще я оженим.“ Усмивчицата се кокори и 
чака моя превод, а излиянията продължават „Много е сладка, нали?“ 
Потеглянето на автобуса слага край на излиянията по адрес на 
Усмивчицата. 
 Отправяме се към някакъв извънградски ресторант. Изглежда 
красиво и спокойно място. На входа на ресторанта ме посреща приятна 
миризма на шилешко месо, която някои естествено не харесват. Сещам се 
за онези красиви барани, които виждах в детските си книжки на руски 
език. Ами то и трите прасенца са красиво изрисувани, но ги колим. Как ли 
ще реагират домакините ни, ако дойдат по Коледа например? И докато си 
чакам реда за освежаване се сещам за разказа на един стар приятел от 
Бургас. Синът на един бургазлия се оженил за японка, и те двамата дошли 
по време на коледните празници в България. Бургазлията обаче, който 
всъщност бил родом от едно от странджанските села, имал селски имот в 
наследство от родителите си, в който имот пребивавал в част от годината. 
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Та по Коледа синът и японската му булка отишли на село да колят прасе. 
Докато мъжете извършвали обряда по коленето на прасето с всичките му 
салтанати, японката стояла в къщата и наблюдавала обичая ни. Горкото 
хайванче почнало да квичи. По едно време се сетили за булката и тръгнали 
да я търсят. Тук булка, там  булка, японката я няма.Търсили я повече от 
час. Открили я припаднала между някакви мебели и прозореца. Не знам 
дали са я карали да яде кървавица, но ако нас ни накарат да ядем баран, 
повечето ще имат, рекох си, смъртно изражение. Подсмихването ми 
породи някои многозначителни погледи у останалите чакащи пред 
едноместната тоалетна с умивалник, но и да им бях разказала случая едва 
ли щяха да ме разберат. 
 Този път групата ни е на маса, на която сме поканили нашите нови 
познати Ромик и Азад. Ястията са породили моето любопитство. Азад с 
удоволствие ме информира за техните традиции в храненето. На масата 
има херек (лезгински хляб), лаваш (местен хляб, приготвен от черен овес), 
вече познатите ни салати, гатър (подквасено кисело мляко в глинени 
бурканчета) и компоти от вишни и фейхоа (местен плод, зелен на цвят, с 
големина на фурма, с леко кисело стипчив вкус, богат на желязо), зелени 
подправки в излишък – лук, магданоз, копър, естрагон и рейхан (местен 
сорт босилек). Сервират ни сач, в който е приготвен гювеч от шилешко 
месо със зеленчуци – картофи, патладжан и домати, което ястие ухае 
превъзходно и се топи в устата. По-късно ни носят печено пиле и люле – 
пресовани картофи, приготвени с мазнината от опашката на агнето.
 Докато се наслаждавам на превъзходно приготвената храна, се 
интересувам какви риби консумират местните. Азад ми обяснява, че в 
момента сме извън рибния сезон, който обхваща периода от януари до 
април и месеците септември и октомври. До ХІХ век в Азербайджан не се 
консумирали есетра и белуга, било забранено да се яде риба без люспи. 
Най-известният вид местна риба била шамая, но тя не се развъждала. 
Почти съжалявам, че сме на гости на нашите домакини извън рибния 
сезон. 
 Обядът и обедната почивка минават неусетно. Дошло е време да се 
върнем в центъра на град Хачмаз за следобедните си лекции. Отправяме се 
към дома на културата в Хачмаз. В автобуса отново убеждаваме Серханбей 
да ходим на пазарлък. Преговорите, които водим от сутринта по този 
въпрос, почти са довели до убеждаване на отговорника ни. Думата магазин 
я произнасяме почти като мантра по време на цялото пътуване извън 
Набран. То като се почне с едно обширно изложение за нуждата от вода, 
цигари, мине се през кисело мляко, плодове, шоколади, кафе, и изобщо за 
каквото се сети човек, и се стигне до непроизносимите превтасали нарови 
и гроздови сокове, все едно си шепнем „Кореком“ и като че ли искаме от 
Серханбей да ни осигури достъп до нещо, за което имаме валута. Да имаш 
пари и да не можеш да ги изхарчиш. Ей на това му се вика кутсузлък. Само 
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като си спомня първата ми голяма екскурзия в Западна Европа, от която се 
върнах само с две германски марки в джоба, които до последно стисках за 
мястото с вълшебни букви, направо ми се доплаква. Досега не ми се е 
случвало да имам пари в джоба, да ме сърби да ги похарча и някой да ми 
забранява да си изхарча собствените пари при това в неговата държава!, 
като ми налага ограничения.  
 Автобусите вече спират пред културния център и почти всички 
българи почваме да увещаваме милия ни Серханбей да ни заведе до 
магазин, а може и бакалийка. „Ама какво толкова ще купувате?“ – инати се 
Серханбей, на което поставям точка: „Женски работи.“ Какви ти женски 
работи, приял ми се е шоколад, който тук е най-вече под формата на 
конфети, и вече ми е излязъл на пъпа, а той ми задава профилактични 
въпроси.  Добре, че не съм по-старичка, мисля си аз, че да ми се прияде 
крем, тогава щях да видя кон боб яде ли. Навремето мой приятел ми беше 
казал, че всички стари жени ближели кремове, навярно заради липсата на 
зъби. Та и аз сега. Как да му обясня, че изпитвам непрекъснат кофеинов и 
шоколадов глад. Няма да ме разбере, защото изобщо не му е в културата да 
консумира подобни питиета и храни. Другите си имат друг вид глад – 
никотинов, алкохолен и прочие. Моят е бял кахър, ама като се появи, не 
питай. Индулгенция да бяхме искали от папата, по-лесно щеше да е. 
Горкичкият най-сетне кандиква: „Ох, добре, но бързо.“ Пуфти, но ни 
отвежда до заветната цел – малка квартална бакалийка. Мóмчето вече е 
прибрал бутилките в раницата и се уговарят със Сладура кой да я носи. 
Дългото бедро не намира това, което търси и бързо се отказва, а аз се суетя 
пред шоколадовите бонбони, неспособна да взема решение от кои точно да 
взема. Момчето от бакалията, забелязал, че стоя дълго време пред 
бонбоните, идва при мен и ми предлага да опитам някаква. Тя пък се оказа 
с ментов аромат. Баш ментова ли, която не понасям, трябваше да опитам. 
Но, както се казва: По вкус и по цвет товарищи нет. Вземам кавото вземам 
и подтичвам след групичката ни от поклонници на маркети, която вече е 
стигнала до центъра. На входа ме вижда онзи чичко с вид на партиен 
секретар и ме кани на хладина в двора, защото лекциите не били 
задължителни. „Благодаря Ви, но аз съм дошла, за да слушам лекции!“ – 
отказвам му любезно. Как да му кажа, че само в сградата има така жизнено 
необходимият ми интернет. Явно днес ситуацията е нещо променена и 
поканата е искрена, тъй като и нашият отговорник още рано сутринта 
любезно ни е уведомил, че лекциите не са задължителни. Домакините ни 
явно са решили, че ние не искаме да ходим на лекции, за което всъщност 
сме дошли тук, а не са разбрали простичката истина, че се бунтуваме 
срещу ограниченията, наложени в свободното ни време.  
 Този път действително се притеснявам за закъснението си, но се 
оказва, че пак чакаме. Аман от чакане да падне тавана на лятното кино. 
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 Сядам някъде отзад, в края на огромната зала и след бърза проверка 
на поща и новини, отдавам нужното внимание и на лекцията. Погледът ми 
обаче е привлечен от клюмащата глава на нашия среднощен агитатор, 
който политиканстваше преди две вечери. Ами той направо си дреме. 
Пипнах ли те, мисля си аз, и му правя снимка. Двама от местните младежи, 
които ни следват през целия ден, сядат точно пред моя обект на внимание, 
но бързо схващат целта и се отдръпват, за да снимам. Оп, пак излезе 
размазана. Сега стана каквато стана, мисля си аз. Азад ме е забелязал и се 
мести при мен. Любопитства дали ми е интересна лекцията, но му правя 
знак да чуем какво говори лекторът. След лекцията Азад ме развежда из 
центъра и ме информира за извънкласните занимания на учениците в 
града. Има дори съставен график за възрастовите групи и вида на 
занятията – изучаване на английски език, музикална школа, школа за 
тъкане на килими и прочие. Разбирам, че в залата, в която току-що са ни 
изнасяли лекции, се изнасят представления и концерти. В града имало 
самодейна театрална трупа, която подготвяла сама постановките, декора и 
костюмите за тях. Случвало се да идва и трупа от Баку, но рядко. Центърът 
ми напомня на нашите читалища, повечето от които, поне до скоро, 
изпълняваха същата културно-просветна функция.  
 Поредното подканяне да бързаме, поставя край на разказа на Азад, а 
мен ме вълнува животът на местните. Вече навън виждам офис на сватбена 
агенция и живо се интересувам от местните сватбени обичаи. В града 
имало пет-шест сватбени агенции, които организирали всичко. На сватбите 
присъствали от 50 до 1500 човека. В миналото сватбеният ритуал 
продължавал три дни, а сега се състоял в един единствен ден. Разказва ми 
за специалната вечер на булката, при което питам Азад дали не става дума 
за къна геджеси, а той се учудва, че знам за нея. Почти на самите стълби 
разбирам, че било нормално в семейството да има от три до пет деца в 
зависимост от възможностите. Тъкмо навлизам в дебрите на 
азербайджанската култура и някой припрян диригент отново махва с 
палката, давайки знак за онова до болка познато вече „Юруш и дур!“. 
Какво да се прави. Даден е знак за качване по автобусите и ща не ща, 
подчинявам се. Щели сме да ходим да пием чай с местните младежи или 
поне така е обявено в програмата. 
 Пристигаме в гориста местност, с изградено място за отдих. 
Помислено е и за най-малките посетители. Има нещо като мини зоопарк. В 
едно от загражденията се разхождат величествено няколко фазана, 
прибрали златистото си оперение в ранните следобедни часове. В близост 
до малко езеро, под сянката на околните храсти, са се разположили бели и 
черни лебеди, а в самото езеро плува царствено черен лебед. Бяла красива 
патица с качулка на главата надава вик и десетина черни патенца с бели 
петна отръскват пуха си от праха и навлизайки във водата започват бързо 
да въртят лопатките на краката си, следвайки майка си. В съседство на 
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езерото има още едно заграждение, в което единственият щраус се е сврял 
под сянката на едно дърво и не помръдва. В останалата част тичат зайци, а 
един петел току пренарежда червеникавото си оперение, размахвайки 
криле. Кокошките, омаломощени от жегата, едва-едва кудкудякат. 
 Канят ни да пием чай под огромен дървен навес. Я, ама ние пак сме 
като на сватба – две огромни дълги маси, застлани със снежнобели 
покривки, на които са разположени съдове със сладко от рози и от сини 
сливи и захарници с бучки захар, върху които са наредени бонбони. 
Участниците отдавна са заели местата си докато любопитно наблюдавах 
животните, така че сядам в края на масата срещу нашите двама шофьори 
Октай и Геаз. И двамата най-спокойно си пият чая и похапват сладко. Това 
са двамата най-спокойни шофьори, които изобщо някога съм срещала. 
Толкова спокойни, че дори не се дразнят от оставените празни бутилки от 
минерална вода и каквото още се сетите в автобуса. Един единствен ден 
бях помолила Васиф, на когото в края на обучението всички щяхме да 
казваме Васифчо, да намери празен чувал да съберем шишетата и това 
щеше да бъде единственото почистване на автобусите, извършено от 
самите участници. Нашите шофьори тук изобщо не се трогват от някакви 
си празни пластмасови опаковки, какво пък толкова. Българските и 
турските шофьори са къде по-подредени – първо щяха да сложат торби за 
отпадъци и второ щяха да помолят пътниците да пазят чистота. Тук нищо 
подобно не се случва. Дори напротив – вътрешността на автобуса, като 
онази лека кола с двете любеници, които се търкаляха на задната седалка, 
силно контрастира на чистотата на улиците, през които преминаваме. 
Октай споделя, че автобусът, който управлява, бил специален, закупен за 
европейските игри. Питам ги какво ще правят след като приключи 
школата, а Октай спокойно ми отговаря: „Ще ни пратят другаде.“ 
 Докато си сипвам сладко в чинийката пред мен, Азад и Ромик се 
интересуват дали съм пътешествала и къде. Ромик ми разказва, че е ходил 
със семейството си в Турция и ето че има с кого да споделя хубавите си 
впечатления от южната ни съседка. Имаме удоволствието да чуем 
изпълнението на местен младеж, а тонколоните, които се намират на 
метър-два от мен, изпращяват и поставят край на разговора с началото на 
изпълнението. Дават ни сигнал за потегляне – който пил чай, пил, който ял 
сладко, ял. По пътя към Набран ни спират, макар за кратко, пред маркет. 
Това си е направо подарък, тъй като на деревня няма нищо.  
 При връщането ни в Набран ни уведомяват за промяна в програмата. 
В малкото възможно време да поговоря с някого от групата,  Мóмчето ми 
разказва неща, които са се случили, след като са ни прибрали по стаите 
предишната вечер. Тези, които не се противили, си организирали запои. 
Това слабо ме вълнува, но ми е интересно да разбера поведението на 
Всичкознаещата и на Серханбей. Милият ни отговорник й се бил оплакал 
от тях двамата и от мен. „От какво се оплакал? - задавам най-естествено 
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въпроса си. - Само ние тримата сме се държали с него така, както само 
шефовете му си позволявали, - отговаря ми  Мóмчето. - Аз нищо не съм му 
казвала, единствено му направих забележка за държанието му към мен и 
нищо повече. Вие пък двамата какво сте му направили? - Казвали сме му 
гардаш (братко), отговаря ми Мóмчето и аз се чудя какво толкова обидно 
има в това. - И лан, добавя той, след което го карам да повтори, тъй като не 
дочувам. -И какво означава това?, интересувам се от значението на  
непознатата за мен дума.“  Когато разбирам, че „лан“ е обръщение, с което 
се изразява пренебрежително и обидно отношение към някого, не се 
въздържам и му казвам: „Тук вече сте прекалили.“ Значи, двете момчета и 
аз, вече сме в друга графа. Не по-малко смаяна оставам от други действия 
на нашия отговорник. Обадил се на нашата любима Ханъм и ѝ казал, че 
сме били най-добрата група. Хм! Това поведение леко ме озадачава. И на 
него не му е лесно – от една страна е между чука и наковалнята, а от друга 
– хич не му завиждам на задачата да ни варди, и то точно най-големите 
вироглавци. 
 Вечерята преминава като по план – в точно определеното за 
столовата работно време. И така, подготвили са ни филм. Мисля си, ще 
изгледам филма и проблеми няма. Каква изненада обаче ни очаква – 
присъствам на филм с кинолектория. Нашата лекторка започва на 
азербайджански език и не след дълго преминава на руски. Разяснява ни що 
е това музикална комедия. Е, на бивш телеманиак, какъвто бях в миналото, 
едва ли е необходимо подобно разяснение. Слушайки разказа с най-голямо 
внимание, ме напушва на смях, който едва сдържам. Мария е 
заинтригувана какво се случва с мен. „И да ти кажа, няма да разбереш. 
Тихо, после ще говорим.“, отговарям ѝ и си мисля, че съвсем го докарахме 
до пионерски лагер. Върнах се в спомените си от детството, когато още 
носехме пионерските връзки и всяка година ни събираха в някой от 
големите киносалони в Бургас, вече  до  един превърнати в казина, игрални 
зали и базари, където се провеждаше събрание, след което имаше кратка 
кинолектория и гледахме филма, който вече ни бяха разяснили. Реших да 
си засека часовника – кинолекторията трая както навремето 15 минути. 
След нея изгасиха осветлението и филма започна. Изведнъж срещу мен 
видях ярка светлина. Да не би да са направили към филма някави нови 
светлинни ефекти, за които още не съм чувала, мисля си в първия момент. 
Гледам и не мога да повярвам – един от операторите ни заснема с камера, а 
осветлението на камерата ме огрява като рентген. Иначе действието на 
филма, заснет през далечната 1956 г., се развива век назад – в 1910 г.! 
Такова уравнение съставям за първи път. Иска ми се и аз като Мóмчето да 
рекна: „Ще счупя този телевизор!“, но не ми се получава. На пук на 
всичко, като бивш вече телеман, филмът ме заинтригува, и не ми остана 
нищо друго освен да започна да си играя на криеница с оператора. Той ме 
облъчва с онова чудо, аз се крия зад стола на Мария или се правя, че ровя 
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нещо в чантата си, кацнала за удобство на пода пред краката ми. След 
десет минути операторът се измори и ме остави. Гледането на филми в 
домашна обстановка позволява някои спокойни изяви като подремване, но 
тук за  съжаление не мога да си позволя такова нещо. Филмът обаче е 
музикален, та нали гледаме музикална комедия я, и ме държи в кондиция. 
По някое време Мария ми се извинява, че не може да остане до края, и 
тръгва. Краят на филма е белязан от бурни ръкопляскания. Нашата 
лекторка отново заема мястото си. Моите спомени се бунтуват и не ми 
припомнят подобен момент. Имало изненада за всички участници, 
съобщават ни, директорът на културния център в град Хачмаз подготвил 
подаръци за участниците в обучението. Приятна изненада, призванам си. 
Редът, по който обявяват участниците е покъртителен, както всеки път, по 
приоритет на страните – Русия, Италия, Беларус, Литва, А сега сме ние, 
този път преди грузинците. Нашият симпатичен отговорник е на първа 
линия и помага на директора, като му подава ръчно тъкани килимчета и 
картини с кована мед, които подбира от една купчина. Излизам и аз с 
останалите българи. Мярвам нещо като паметник и бързам да избутам 
Всичкознаещата с едно място преди мен. На нея обаче ѝ дават килимче с 
кончета и гора, а това, което получавам аз е... покъртително. То е нещо 
като дежа вю – килимче, на което е изтъкан паметникът на Хейдар Алиев в 
Хачмаз, а на килимчето надпис: „Хачмаз и Дарбанд – вечни приятели“. 
Благодаря с усмивка, както му се полага. Дългото бедро и Усмивчицата 
също получават килимчета с местни шарки, които поразително напомнят 
шарките на котелските килими. За момчетата има по една картина от 
кована мед. Хайде сега усмивка за фото Мими. Следващите, моля! 
 „Завиждай ми!“, не се въздържам аз и подбутвам  Мóмчето, който 
вече цяла седмица говори на висок глас, че иска да остане да живее тук, 
дори иска паспорт, и мисля не на шега. „И за какво да ти завиждам? - той 
все още не е съвсем наясно. - За подаръка, специален е. И да ми направиш 
оферта, не я приемам.“ Когато вижда килимчето ми, се ококорва: „Стига 
бе! - Така е, нали съм с връзки, получавам специален подарък.“ 
Любопитството ни кара да поразпитаме за стойността на нашите подаръци. 
Леле! Прилоша ми, като разбрах, че едно такова килимче струва около 300 
щатски долара. Вече бях решила, че ще е за котарака ми, а сега как да му 
го дам да се излежава и да си заточва ноктите на него? А, не, определено 
няма да е за котето. Някое дете е вложило цялата си душа, докато го е 
тъкало. Но пък ако някой ден реша и си сменя вярата, като онези наши 
предци от миналото, приели исляма по икономически причини, за да не 
плащат данъци, ще си имам килимче за намаз. Не съм убедена, че ще се 
кланям точно на изображението върху килимчето, но това ще решавам 
като и ако му дойде времето. Вземам си подаръка и се оттеглям да се 
подготвя за утрешната ми среща с морето. 
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 28.07.2015 г. - 07.15 часа бакинско време. 
 На врата се чука отривисто, а аз още не съм готова. Мария ми дава 
сигнали да побързам, тъй като чехите и техният отговорник Роза щели да 
идват с нас. Групата вече се е увеличила и е нараснала на шест човека. За 
чехите няма проблем, мисля си аз, ама защо и Роза, макар че едва я 
познавам. Както и да е, приготвям се и тръгваме. Днес излизаме без 
никакъв проблем, може би заради някои от придружителите ни, а може би 
и защото днес няма програма до 11.00 часа. Значи време бол!  
 В двайсетте минути път не сме вървели, а все едно сме летели. Роза 
учудващо за мен остава на брега. Днес водата е чудесна. Нашият секретар 
се шегува, че си имали русалка, явно визирайки мен, тъй като не спирам да 
правя леки гмуркания. Оказва се, че Мария предпочита да не пропуска 
закуската, на която аз изобщо не държа, и така тя потегля с Роза и 
секретаря към станцията. Оставам с чехите, но и те решават да тръгнат 
след няколко минути. Още е едва 08.30 часа. Брегът е пуст и в далечината 
виждам един леко пълен мъж, който влиза да поплува. Сама на плажа. 
Сутрешният сън на топлия пясък е още по-полезен от следобедния. Докато 
се наслаждавам и си подремвам върху хавлията, разположила се като пет 
пари в кесия, чувам шум от кола. Имайки вече някаква представа за 
местната плажна култура, се надигам, да не би да минат през мен. Нов 
златист Шевролет спира до брега. От него слиза мъж, обут само с плажни 
къси панталонки, и се оглежда, влиза обратно в колата и започва да прави 
маневра на заден ход в посока морето. Този да не би да иска да я вкара в 
морето и да скача от капака на колата? Дрямката тотално ме е напуснала, 
ококорила съм се все едно златната рибка изплува на брега, само че тази 
тук се мъчи да плува в обратна посока, а ченето ми провисва все повече. 
Леките вълнички вече мият задните гуми. Онзи най-накрая спира. Излиза 
от колата, а след него като от дядовата ръкавичка започват да излизат 
жена, дете и още едно семейство. Шофьорът отваря багажника, вади от 
него нещо като парцал и го мокри в морето. О, Боже! Започва да си мие 
колата. То бива маниащина по леки автомобили, но това тук надхвърля 
очакванията ми. Докато шофьорът старателно търка цялата кола, 
препирайки парцала от време навреме в морето, останалите пътници се 
разхождат наоколо  на фона на музиката, която бумти от вътрешността на 
Шевролета. Миенето явно приключи, тъй като всички се качват в 
автомобила. Шофьорът премества колата на около 50 метра в близост до 
един заслон, в който всички се преобличат и влизат в морето да се къпят.  
 В първия момент си мисля, че сънувам или слънцето ме е напекло 
отрано, но се оказвам очевидец на реална ситуация. 

Около 10.00 часа решавам, че е време да се връщам и аз, тъй като 
лекцията ни или по-скоро срещата ни с азербайджанските писатели ще 
започне в 11.00 часа. Сбогувам се с морето и тръгвам. Колите буквално 
хвърчат по асфалта. Почти на прибежки пресичам пътя, отделящ полето от 
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плажа. По пътя от станцията виждам автобуса, за който ми беше казала 
Сема. Дори виждам нея и дъщеря ѝ и им махам, но няма как да ме видят, а 
и с тази шапка с удобна козирка, която съм сложила, едва ли ще ме 
познаят. Не след дълго шофьорът на автобусчето спира и ми предлага да 
ме откара до станцията.  

На връщане не виждам никого от групата, дори не мяркам 
Серханбей, който обикновено е в близост до входа. Тук става нещо. 
Решавам да потърся момчетата, те обикновено са готови по-рано от 
момичетата. Не ги виждам никъде. Отивам до стаята им и се натъквам на 
широко отворена врата, а вътре Серханбей се държи за главата, тюхка се и 
се суети около Мóмчето, който лежи на дивана и повтаря като развалена 
плоча „Лошо ми е!“. Сладура се е изтегнал на един от фотьойлите и не 
изглежда по-добре. „Какво става тук?“ – питам притеснена, като ги гледам 
натръшкани по мебелите, а от устата на Мóмчето излиза поредното „Лошо 
ми е!“. „Трябва да станеш. Няма време. Ще идва Абдулаев. Какво да 
правя?“ – кахъри се Серханбей и безпомощно отправя поглед към мен, 
като че ли ще му подам спасителната клечка, която да го спаси от удавяне.  
Не ми трябва да съм врачка, за да се досетя какви са ги свършили тия 
двамата. Така е, мисля си аз, няма казарма, не са държали пушка, не са 
набивали ботуши в асфалта, превърнаха мъжете в женчовци, а жените от 
моето поколение ходеха на военно обучение. Набързо прехвърлям през ум 
съдържанието на торбата с лекарства и изкомандвам Сладура да ме 
последва. „Ама може ли така да се докарате?“ – му казвам и не знам да 
плача ли, да се смея ли. Хем ме е яд, че се излагаме, хем ме напушва на 
смях заради  Серханбей. Той какви грехове има, та да е отговорник баш на 
българите. Като си помисля само, че ще трябва да пише отчет и ме 
напушва на смях. Набутвам в ръцете на Сладура някакви хапчета и 
витамини и го отпращам. 

Морето върши чудеса, мисля си аз, или поне за някои от нас. След 
морето понасям по-леко тежестта от поредното чакане в залата за лекции. 
Кой знае може налъмите някой ден да цъфнат. 

Започва срещата ни с азербайджански писатели. Организаторите са 
въодушевени, тъй като самият Абдулаев е успял да дойде в Набран, и 
въодушевлението е изписано на лицата им. Дори някакво успокоение е 
изписано на лицето на милия ни отговорник, тъй като групата му е в пълен 
състав на срещата. А Академикът искал да види кой бил онзи, нашият 
Мóмче, разбира се, който искал да остава в Азербайджан.   

В началото ми се струва доста странно, че преводачът мълчи, но пък 
имаме щастието професорката по литература сама да превежда вече 
веднъж казаното от нея. Това ще да е някаква нова практика, 
реализирането на която виждам за първи път. Думата е дадена и на 
Академика. Той започва да говори за Деде Коркут. Всичко, което казва 
вече ми е познато. Има и разни неща, с които не съм съгласна, ама нейсе!  
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Времето за въпроси на участниците е дошло. И аз имам въпрос и то 
към Абдулаев. Получавам отговор от професора по литература. А, не че е 
важно, но все пак да питам едного, а да получавам отговор от другиго, все 
тая. 

Изведнъж залата се оживява след предложението всяка група да каже 
стихотворение на родния си език. Мисля, че ще се включи 
Всичкознаещата, но тя мълчи. Мълчат и другите две момичета, а още по-
тихи днес са момчетата. На ум ми идват стихотворения на Вазов, Ботев, 
Дебелянов, но така и не се разбираме помежду си кой ще се изявява и пак 
минаваме в графа изложили се. 

В края на литературната среща Всичкознаещата ми дава някаква 
анкета. Въпросите, които прочитам по-скоро ми приличат на рамка за 
психологически профил и набързо скатавам анкетата в чантата си. Че защо 
им е да знаят кои са ми любимите книги и какви са ми хобитата? Мария, с 
която се засичаме, е стигнала до същите изводи, макар да не ѝ казвам какво 
мисля. 

Сред радостната глъчка успявам да се запозная с писателя Натиг 
Расулзаде и бързам да му задам един от тукашните въпроси табу дали 
хората се изразяват свободно. „Да, отговаря ми той, сега се изразяват 
свободно. Преди промените, докато бяхме в бившия СССР, имаше 
цензура. Сега има около 50 вестника, включително опозиционни, има и 
жълта преса.“ Краткият ни разговор е прекъснат от един от 
организаторите. Тюх, човек да не може да осъществи един контакт. 

Навън кипи радостно оживление. В една от беседките е седнал не 
кой да е, а самият Абдулаев, обкръжен от руски и азербайджански 
студентки, жужащи като пчели в надпревара коя ще се снима с него. 
Срещата си е вълнуваща, откъдето и да я погледнеш. Задушевна 
обстановка на рускоговорящи хора. 

Журналистът Тофик Аббасов, който е с нас от самото начало, ме 
среща и ме моли за интервю. Не ми се влиза в обектив и бързам да разбера 
дали може някой друг да вземе участие. Щом нямало проблем, но пък 
трябвало да говори руски, то е повече от ясно, че това ще е Мóмчето. 
Намирам го и без много да му мисля, му съобщавам, че трябва да даде 
интервю. Докато му казвам за какво ще е интервюто, забелязвам писателя 
Расулзаде да излиза от сградата и се насочвам право към него. Тъкмо му се 
извинявам, че са ни прекъснали и бих искала да го попитам още нещо, и 
ето че един от организаторите отново с ловкост ми измъква събеседника, 
прихващайки го за лакътя на дясната ръка. Свобода, и то каква!  

Началото на работното време на столовата слага край на 
литературната среща. Нашият отговорник ни съобщава, че следобедът е 
свободен и ако има желаещи да ходят на плаж, да бъдат след час до 
портала. Правя някакви жалки опити да убедя Мария да не ходим с всички 
останали на плаж, но тя не ще и да чуе. Е, какво пък, със стадото на море. 
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Качваме се на същото автобусче и след около пет минути сме на самия 
плаж. Опашката ни е две коли, пълни с вече познати ни лица.  

Както винаги Мария е преди мен във водата, а аз още се пипкам с 
маската. Никой от участниците в обучението не смее да се намокри и част 
от тях, макар и по бански, се чудят дали да влизат във водата. Не ми е 
необходима специална покана и с бързи делфинообразни движения 
навлизам навътре. Направила съм едно-две гмурвания, колкото да пробвам 
дълбочината, когато виждам един мъж, единствен от всички, дошли на 
морето, да плува към мен и Мария. Прави знаци на Мария да излиза от 
морето. Виждам, че тя спира да навлиза навътре. Онзи обаче се насочва 
към мен. Забелязвам, че е същият, който даде предложението за нощно 
къпане. Сега ще видиш ти нощно къпане, заканвам се аз, и се гмурвам в 
неговата посока. Видимостта е не повече от 30-40 см, а дълбочината само 
около 2,5 м. Значи, преценявам аз, ще го прецакам, като се плъзна по 
дъното в обратна на неговата посока на движение. Около 30 секунди по-
късно излизам на повърхността и виждам човека да си върти главата като 
пумпал. В момента, в който ме забелязва, отново се насочва към, а аз 
далдисвам отново. Когато изплувам, го питам какъв е проблемът, а той ми 
съобщава, че трябвало да изляза от водата. Този се шегува. „Защо? – питам 
аз. – Не може да влизате навътре, върнете се на брега при другите. – А 
защо? – Можете ли да плувате?“  Ще се задавя от смях. Аз съм с плавници, 
маска и шнорхел, а той ме пита можела ли съм да плувам. „Ами вие 
кажете!“ – захапвам шнорхела и отново се гмуркам. След няколко подобни 
гмуркания доближава до мен и ми казва: „Много добре се гмуркате, но 
трябва да излизате.“ Почти не се замислям и изстрелвам едно: „Още пет 
минути.“, след което отново далдисвам. Видяла съм онзи да кима 
одобрително на моите пет минути, но когато не плуваш и си като тапичка 
във водата, мускулите започват да се отпускат. След още някакъв период 
от време ме уведомява: „Пет минути минаха. Излизайте., на което си му 
връщам и за простотията с часовника,  - А ама аз нямам часовник, моите 
пет минути не са минали.“ И пак далдисвам. Мария обаче ме доближава и 
ме моли: „Виж, дай да излезем, пък после пак ще влезем. – Който иска да 
излиза, аз бърза работа нямам.“, и отново се гмурвам. По някое време 
виждам, че Мария се е насочила към брега. Става ми съвестно и решавам 
да изляза и аз. На излизане всички ни зяпат. Стигнала до багажа, търся 
амоняка, за да се освежа. Сменям банските и се завивам с чаршафа за 
следобеден сън.  

Когато се събуждам, се насочвам към водата. Докато се обърна, 
виждам да ми махат да излизам. Сега пък какво става? След около 
десетина минути излизам, недоволна, че са ме изкарали, а Мария ме хока, 
че всички само мен чакали и сме се връщали обратно. А за какво изобщо 
дойдохме? Ядосвам се на собствения си овчи инстинкт да пътувам с 
автобусчето на идване, вместо да повървя. Събирам си багажа на две на 
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три и както съм с мокър бански и боса се качвам в претъпканото  
автобусче.  От косите и банския ми се стича морска вода, която пуснатият 
климатик превръща в леден душ. Побиват ме студен тръпки. Моля се да 
тръгнем възможно по-скоро. 

При пристигането ни Серханбей обявява свободно време до вечеря. 
Какво? Хванало ме е яд. Сега ни напред, ни назад. Има три часа до вечеря, 
а пак ни подкараха като овце. Да му се не види! Ядосана се прибирам в 
стаята да си събирам багажа. Днес е последната ни нощувка на деревня, а 
утре рано след закуска ни чака обратния път за Баку. 

По обичай излизам малко по-рано за вечеря и какво да видят очите 
ми? Момичетата, водени от Серханбей и азербайджанците от нашата 
група, играят народно хоро, наречено яли. „Какво правите? – Учим яли, не 
виждаш ли?, отговаря ми троснато Всичкознаещата. „А това за какво е?, 
настоявам аз. – Нали си имаш програма, там пише за състезанието по яли.“ 
На мен не ми е нито до яли, нито до състезание. Ето ги и двамата сладури, 
възкръснали от пепелта. Като че ли и тримата сме се наговорили да бием 
отбой. 

Вечеря, размотаване и хоп началото на състезанието е обявено. 
Усмивчицата е нетърпелива и само пита „Кога ще танцуваме?“ Решила да 
изтропа хорото и да си ляга да спи. Идва ред на българската група. Нашите 
момичета толкова се стараят, че заслужено получават най-силните 
аплодисменти. Ама то не било само състезание по яли, но и за народна 
азербайджанска песен. Дългото бедро ни отсрамва. Неотдавна се пробвала 
на Х-фактор. Е, сега ако не ни включат в призовата тройка, друг шанс за 
награда няма. Неочаквано обявяват пица-пауза. Италианската група се е 
жертвала, за да приготвят пица за всички. От три тави нещо подобно на 
пица след пет минути не остава и парче. Браво за италианците! 

Настъпва най-очакваният момент за обявяване на класирането. 
Право в десетката. Първи сме! Урааа! Усмивчицата обаче отдавна е 
прегърнала възглавницата си и я няма, за да стъпи на почетната естрада. 
Серханбей и Всичкознаещата буквално ликуват. То не бяха прегръдки, 
целувки, пък едно стискане на ръце… Абе аз да не съм им лампион, и 
изобщо какво да правя тук? 

Смотолевям някакво извинение, свързано със стягането на багажа, 
който отдавна е стегнат, е почти де, и изчезвам. В стаята започва една 
проверка всичко ли е прибрано. Тъкмо решавам да се изтегна на дивана и 
зървам килимчето за 300 щатски долара. Килимчето, да не забравя 
килимчето! 

 
29.07.2015 г., 08.30 часа местно време. 
Днес се връщаме в Баку. Най-сетне обратно към цивилизацията. 

Първа съм си пренесла багажа до автобусите и чакам. Събираме се по-
бавно от обичайно. Бавенето и туткането си бяха типично турска 



 
 

61 
 

привилегия, но колкото по на изток, с толкова по-голямо търпение трябва 
да си въоръжен.  

Забелязвам двамата оператори, които ни следват неотлъчно от 
самото начало на обучението ни, а до тях е Тофик Аббасов, който им дава 
някакви указания. Хикмет ни моли за внимание, а Тофик ни указва как да 
застанем на асфалтовата площадка и ни подава реплика, която всички 
трябва да извикаме в един глас по даден от него сигнал. Успявам да 
застана някъде отзад и много да не се набивам на очи. След пет-шест опита 
най-накрая студентите са успели да извикат в един глас „Азербайджан, чох 
сахол! (Благодарим много, Азербайджан!)“ и получаваме разрешение да се 
качим по автобусите. 

По пътя към Баку Серханбей е застанал прав до Всичкознаещата и не 
се отделя от нея. Така ще пропътува около три часа, а аз ще бера страх да 
не ми счупи ръката при всяка по-рязка маневра на шофьора, при която 
автоматично Серханбей пада върху ми. Призивите ми да седне на място, 
което му освобождават, остават глас в пустиня. Усмивчицата, с която 
обикновено пътуваме на една до друга, ме вдига, за да се премести на 
празна двойна седалка, за да поспи. Взема възглавницата на пълничкия ни 
шофьор и ляга.  Мóмчето се настанява до мен, за да си поприказва с Тофик 
Аббасов, който е пред нас. Оказвам се въвлечена в разговор за Изтока. 
Говорим за Иран и Ахмадинеджад. Тофик ни разказва за срещата си с него. 
Този магнетичен Изток! След час разговори, в което време и Тофик е стоял 
прав, ни предлага малко да починем.  

С Мóмчето се отплесваме по нашите си конспиративни теми. Като по 
предварителна уговорка използваме някои жаргонни думи, тъй като 
партийният чичко, който също е на седалката пред нас надава ухо. Сънят 
ме догонва бързо и вече съм полетяла. Събуждам се от опитите на  
Мóмчето да ме прескочи. „Какво правиш? - Ами тя иска да седне до 
прозореца, и ми сочи Усмивчицата. - Какви са тези детски работи? - питам 
Усмивчицата, а тя ми отговаря простичко – Спи ми се. - А не се ли 
премести да спиш?“ Сега ново пет. Рокади. 

Не съм усетила кога сме влезли в Баку, но когато се събуждам 
виждам познатия ми вече център на града и хотел „Модерн“. Не чакам 
покана и се ориентирам набързо към рецепцията, мъкнейки тежкия си 
куфар. Успявам да взема картите за мен и Дългото бедро и право към 
стаята. Буквално избутваме куфарите в стаята и се отправяме за обяд. 
Пътуването е изострило сетивата ни. В ресторанта вече се е образувала 
опашка. Докато дойде моят ред се оказва, че от ястието са останали само 
някакви затоплени плодове, които виждам по дъното на металния съд. 
Какъв късмет. Точно да взема лъжицата, за да си сипя плодове към пилафа, 
и идва готвачът, който изсипва нова порция. Вече съм разбрала, че върху 
пилафа се слага от приготвеното ястие – месо и зеленчуци. Вземам си и от 
полушопската салата и се присъединявам към Сладура, който вече е 
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извадил телефона си и е в нета. Храната тук ми се струва божествена – 
пилаф със шафран, обилно полят от задушени късчета телешко месо, 
кестени, сушени кайсии, сливи, стафиди и лук. Не съм сигурна от кое от 
двете удоволствия съм по-щастлива – от храната или от свободния достъп 
до интернет. Невероятно е – всички се хранят и едновременно с това 
осъществяват връзка с цивилизацията. Има и нес кафе. Боже, благодаря ти 
за благините!  

Днес не ни вардят толкова зорко, организаторите най-сетне са 
седнали и се хранят човешки. След обилния обяд потегляме към сградата 
на Олимпийския комитет, където е следващата ни лекция и среща с 
организаторите на Европейските игри. Луксозна сграда, безупречна 
чистота, и разбира се кът, посветен на Хейдар Алиев. За първи път ми е 
особено приятно по време на лекцията. Може би защото съм се ровила 
достатъчно в интернет и сега слушам с удоволствие. За първи път обаче 
виждам нашата преводачка да ползва молив и тефтер при превода. След 
едно-две прекъсвания Хикмет поема превода. 

Вечерята е в Бакинския славянски университет.  Мóмчето протестира 
срещу еднообразната храна и ни предлага да отидем за по дюнер. Сладура 
и аз веднага се съгласяваме. Всичкознаещата и другите момичета отказват. 
Щом и Серханбей е тук, работата е ясна. Ние тримата се изнизваме под 
предлог, че ще пушат. И аз барабар Петка с мъжете. Още не сме излезли от 
университета, а аз им нареждам: „Махнете тези баджове, като белязани 
сме.“ Мóмчето ни води до една дюнерджийница, която се оказва съвсем 
близо до университета. Той вече говори малко азербайджански, но няма 
късмет. Посреща ни усмихнат млад мъж – Ахмед от Кайсери. Разтапяме се, 
когато разбираме, че е комшия, все едно сме си много близки. Той е 
учуден, че говорим турски и се завързва една сладка раздумка, докато 
майстора приготвя дюнерите ни. Ние пък буквално падаме от масата, 
когато ни казва няколко думи на български. Оказва се, че имал приятел от 
България, който го научил на някои думи на български. Усещането, когато 
говориш езика на комшията си, е като да си у дома, а за дюнерите да не 
говорим – топят се в устата. Взела съм си дюнер с телешко месо и съм на 
седмото небе. В питката тук почти не слагат картофи, но за сметка на това 
наблягат на зеленината, нарязана на ситно. Преглъщам божествения дюнер 
с айран. И храната в университета не беше лоша, но това тук е друго – с 
привкус на свобода. Мóмчето споделя, че това място го е спасявало по 
време на първото му идване в Баку. Не вярвах, че един дюнер може да  
върне щастливата усмивка на лицето ми. На връщане им напомням да си 
турят дамгата. 

След вечеря ни очаква разходка в Ичери шехер. Разходката из Баку 
започва от мястото, което съвпада с началото на градината, където стените 
на Ичери шехер са били разрушени, за да бъде построен хотел „Четири 
сезона“. Наш гид е Рагиб Азери – журналист, водещ на историческо 
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предаване в телевизията, водещ на джазфестивали и прессекретар на 
Ичери шехер. За първи път имам удоволствието да се запозная с Баку - 
града на ветровете, съчетал източна красота и умереност.  

Ичери шехер е наименованието на стария град. В края на ХІХ и в 
началото на ХХ век една трета част от стените били съборени и на тяхно 
място изградили нови сгради.  

Минаваме през Губернаторската градина – първия парк в Баку. Badi 
Kubэ или Badı Çube на фарси означава „град на ветровете“. Наречен е така, 
защото 200 дни в годината има силен вятър. Земята на Баку първоначално 
не била плодородна. Тогава откъде тези разкошни паркове и градини? 
Първоначално крепостта имала две стени, разстоянието между които било 
около 15 метра. През 1859 г., когато Баку станал областен център, 
отпаднала необходимостта от две стени. Първите градинки възникнали 
именно на мястото между двете стени. Било издадено специално 
постановление, съгласно което всички кораби, които пристигали в Баку 
след 1860 г. трябвало да донесат плодородна почва. По този начин 
корабите били освободени от митнически налози. Паркът постепенно се 
разраснал, в него имало 11 000 дървета, а в събота и неделя вечер в  парка 
се изпълнявала класическа музика.  

В Губернаторския парк се помещавал зимният клуб. Една ветровита 
зимна вечер, в резултат именно на силния вятър, сградата на зимния клуб 
била разрушена. Било взето решение за изграждането на нова сграда. 
Повикали архитект от Монте Карло. Проектът бил изготвен, но не било 
дадено разрешение за премахване на дърветата. В замяна на територия 
градската управа разрешила заради построяването на клуба да бъдат 
изрязани 2500 дървета. Зимният клуб или Филхармонията бил построен за 
две години. По проекта работели четирима полски архитекти, най-
известният сред които бил Гуславский. 

Неусетно преминаваме през красивия парк и се насочваме към 
останките от първите крепостни стени, датиращи от края на ІХ век. 
Придвижваме се към портата на Ичери шехер, в близост до която е входа 
на метрото. На фона се очертава първата седеметажна сграда в Баку, която 
имала интересна история. На нейно място имало двуетажна сграда, купена 
от арменец. Той започнал да строи и през 1917 г. продал сградата на Агиев, 
който починал следващата година.  

През 1870 г. в Санкт Петербург било прието постановление, съгласно 
което във всички областни центрове трябвало да има красиви сгради. 
Самата сграда била проектирана от Гуславский.  

Налага се да изчакаме всички, които правят снимки. Виждам 
преводачката ни и се интересувам дали е добре, а тя ми отговаря, че вече 
се чувствала по-добре. „Защо няма втори преводач? - интересувам си аз, - 
Та вие изкарахте цяла седмица без никой да ви смени.“, се учудвам, 
знаейки за нормата на всеки 20 минути да се извършва смяна на 
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преводачите. „Всичко ще се оправи. У нас има такава приказка: Стените на 
дома лекуват.“, отговаря ми тя с присъщото за източните хора 
спокойствие.  

Ето, че групата се е събрала и вече навлизаме в Ичери шехер и бавно 
се придвижваме към двореца на ширваншаховете. До двореца е Диванхане 
– мястото, където са публикували и обнародвали важни документи. Рагиб 
ни показва и хамама. В него са могли да се къпят всички, защото всички са 
равни пред Бог. Следва кратък разказ за съветската власт и формирането 
на Азербайджанската демократична република през 1918 г.  

Преминаваме през калдъръмени улици и се озоваваме пред ателието 
на художника Али Шамси. Араз, един от отговорниците на беларуската 
група, виждайки Али, ни казва, че той е народен художник. „Представяте 
ли си, направиха ме народен художник приживе!“, шепне Али с типичната 
за хората на изкуството освободеност. Кани ни да влезем в тясното и 
изключително уютно ателие. Миризмата на маслени бои струи от 
подредените плътно една до друга картини. Али се оказва земен човек,  
притежаващ типичната за бохем артистичност. Разговаря свободно и 
когато разбира, че съм от България, ми казва: „Аз познавам вашата Ирина. 
Тя беше на моя изложба“ - и гордо показва снимка с Ирина Бокова. 
Интересувам се какви са тези подредени една до друга картини, а Али 
някак ревниво ми отговаря, че подготвя изложба. Това, което виждат 
жадните ми за красота очи, са ярки нарове, които грабват погледа. 
Напомнят ми за картините на Владимир Димитров – Майстора. Някой 
отвън подвиква да тръгваме. Удоволствието няма да е пълно, ако не чуя 
чуш. Разделяме се с Али Шамси, чиито маслени платна дано някой ден 
пристигнат и на родна земя. 

Наблиза е Исмаилийе – сграда, за която Рагиб ни споменава, че била 
реставрирана за първи път през 1923 г. Сочи ни петолъчките върху 
фасадата на сградата, които са се появили след 1920 г., а преди това е 
имало надпис на арабски език, който  гласял: „Човек трябва да учи от 
раждането до смъртта си.“ Изумена съм от чутото. Толкова мъдри слова, а 
в същото време звучат много съвременно. Думи, които не са изгубили 
смисъла си. А защо надписът е бил премахнат, никой не знае. Може би, за 
да бъде поставен символът на новата власт – петолъчката, белязал цяла 
нова епоха.  

Поредното чакане приемам с огромно облекчение. Използвам 
времето да се преобуя. С кой акъл съм тръгнала със сандалите си с висок 
ток из калдъръмените улици на Ичери шехер, един господ знае, при 
положение че в огромната си плажна торба съм натикала меки кожени 
мокасини. Но нали като не мисли главата страдат краката. Каква 
недосетливост, имам чувството, че прихващам от тукашните. Чакането в 
следващите 5-10 минути обаче ми идва в повече. Серханбей отново се е 
пръкнал на бял свят и ни брои: „Бир, ики, юч…“ Това момче ще се 
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поболее, ако скоро не спре. Докато ме отмятат като бройка от групата, 
тръгнала на разходка из Ичери шехер, моля Рагиб да се снимаме. То не че 
нещо ще излезе в тази тъмница, ама ей така, да не съм валат. Подавам си 
таблета на близкостоящ азербайджански студент и в следващия момент 
чувам от неговите уста едно: „Мотал.“ Благодаря за снимката и питам 
екскурзовода ни „Какво е мотал?“, а той ми разказва следното: „Тук 
сиренето се прави в кожи и това, което остава по кожата се нарича мотал.“ 
Ааа, ясно, казвам си аз, значи те казват при снимка „сирене“, което 
съответства на нашето „зеле“.  

Продължаваме разходката си из Ичери шехер, а Рагиб ни разказва, че 
в стария град има много котки. Вярвали, че котките гонят злите духове. 
Показва ни прозорец, на който има статуи на две деца и котка. Вървим по 
улица, за която се смята, че символизира „пътя на коприната“. Хората 
влизали в Ичери шехер през два входа, търгували и отивали в парка. 
Минаваме през два кервансарая, чиито входове са разположени един 
срещу друг, днес превърнати в ресторанти, разбира се, във всеки от които 
отсядали пътници, идващи от различни краища на света.  

Ето, че отново спираме и чакаме. Узнала с какво се занимава нашият 
екскурзовод, използвам ситуацията да го попитам как стои въпроса със 
свободата на словото, интересувам се има ли цензура. С вещина, присъща 
на професионален журналист, той ми обяснява, че няма цензура, но в 
началото се казвало какво може и какво не може. При развлекателни 
предавания не можело да се говори за политика. Аха, значи и тук 
редакционната политика си е башка марка. Абе то и у нас преди време 
имаше едно развлекателно предаване на Иван и Андрей, което уж не беше 
за политика, пък бяха поканили един наш политик, на който така му хареса 
студиото, че не искаше да си тръгне. А какво да кажем за Турция, където 
цензурата си е направо задължителна част от редакционната политика на 
почти всяка медия. Спомням си, че когато за първи път отидох на курс по 
турски език в Истанбул, местен истанбуллия ми беше казал, че имало 
цензура, пък аз не вярвах. Когато започнах да поразбирам малко повече 
езика, гледах един американски любовен филм със субтитри на турски 
език и щях да падна от коня, когато видях превода на репликата „Искаш ли 
да правим секс?“ като „Хайде да ходим да си лягаме.“. А да не говоря за 
размазаните кръгчета върху цигари и чаши с алкохол. Това си е направо 
маниащина. Политиката изобщо не ме интересува, но пусто ме човърка 
свободата на словото, и това си е. 

Стигаме до Гъз галасъ или Момината кула. И тук, както и в Истанбул 
си имат Момина кула. Узнавам, че била построена върху цял камък на 
ниво минус 28 м под морското равнище. Оказва се, че самата кула, по-
скоро покривът ѝ, е на нивото на световния океан. И досега било спорно 
времето, кога всъщност е била построена. При всички положения 
строителите са били вещи астрономи и математици. В началото кулата 



 
 

66 
 

нямала никакви процепи, но по-късно били направени осем процепа, които 
символизирали осемте планети. Един от ъглите на кулата пък показвал 
деня на зимното слънцестоене – 23 януари. Неусетно се е стъмнило и на 
фона на нощен Баку виждаме висока сграда от началото на ХХ век, в която 
е отседнал Шарл дьо Гол на път за срещата в Техеран. Интерес 
представляват и куличките върху сградата, тъй като броят им показвал 
състоянието на собственика на сградата. Петте кули означавали, че 
собственикът ѝ е притежавал пет милиона златни лири. 

На малък площад точно пред момината кула, са разположени творби 
на художници, видели Момината кула през собствения си поглед. На 
физиономията ми се изписва гордост, когато намирам надпис, указващ 
българско участие на проведения международен арт фестивал в периода 
17-19.05.2012 г. До българското знаме върху надписа се чете името на 
Агнеса Петрова. 

За съжаление се налага да се разделим с Рагиб Азери, на когото 
благодаря за чудесната разходка и увлекателния разказ.  

За първи път участниците се качват по автобусите без да чакат 
подканяния. Пристигаме в хотела и се изправяме пред поредната трудна 
задача да се измъкнем незабелязано в посока центъра на Баку, откъдето 
току-що сме пристигнали. Даваме си 10-15 минути и използваме 
настъпилата суматоха. Тази вечер съвсем не ни спират на входа, но някои 
от отговорниците на групи са заели места в лобито до рецепцията и 
безмълвно отчитат кой и кога излиза.  

Бързаме към автобусчето, което ще ни отведе до морския булевард. 
Кристъл хол е нашата заветна цел, след преодоляването на която ще 
търсим Мóмчето, който ще ни чака някъде в центъра на града. 
Всичкознаещата ни е предупредила, че до Кристъл хол е около час ходене 
пеш и ни напомня да побързаме. Ние не ходим, а подтичваме. Моята 
глупост няма граници. Подтичвам със сандалите си с висок ток. Иначе 
визията на черната ми рокля ще бъде съсипана от маратонки или мокасини. 
Току си мисля да не копирам някоя от падащите от модните подиуми 
манекенки, обули неподходящи обувки с висок ток, и съм забила поглед в 
земята. Наближаваме Музея на килимите и на мугама (азербайджанска 
фолклорна музика, название на самото музикално произведение). 
Всичкознаещата ни уведомява, че точно тук свършвала старата част на 
крайбрежния булевард и започвала новата, изградена специално за 
Европейските игри. Не съм особено въодушевена от темпото на 
подтичване, но Мóмчето ще ни чака. Докато групата ни спира, за да 
запалят по цигара, виждам жълто влакче, но не като някое на ужасите в 
Пратера, а едно такова накипрено, и хуквам към него. Указателната табела 
ме обнадеждава и с неочакван за мен самата дори ентусиазъм се обръщам 
назад и усилено махам към групичката, която вече съм задминала: „Хайде 
побързайте! Влакчето ходи до Кристъл хол.“ В кратък разговор с водача на 
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влакчето разбираме, че цената от два маната е за двупосочен билет и 
бързаме да се качим. 

Влакчето потегля и едва сега осъзнавам какво се случва. Миризма на 
петрол, която се усеща само при движение с превозно средство, се закотвя 
в белите ми дробове и ме задушава. Красивата нощна гледка на Баку е 
омърсена от миризмата на петрол, извираща от дълбините на безпощадно 
източваните недра на Каспийско море. За около 12 минути сме стигнали 
Кристъл хол, където влакчето спира само за минута, за да се качат 
неколцината чакащи на площада пътници и потегля обратно. Време, 
колкото да изскочим и да си направим по някоя и друга замазана снимка. 
След 25 минути сме в изходна позиция, щастливи, че сме успели да видим 
Кристъл хол и Националния флаг. Влакчето ни е спестило час и половина 
и сега можем спокойно да се върнем към центъра и да потърсим Мóмчето. 
И да побързаме да си вземем шаурма, преди да са затворили павилиона. 
 Вече сме на улица „Торговая“  пред павилиона за шаурма. Ето го и 
Мóмчето. Отиваме до заведението, където са Токай, един от 
азербайджанските студенти, участници в обучението, и двама негови 
приятели. Когато разбирам, че учат за корабни механици, направо 
превключвам на морска тема с момчетата. Решавам да ги питам знаят ли 
колко пъти е щастлив собственик на яхта, но се оказва, че не знаят. „Два 
пъти, казвам им аз, - първият път е, когато купува яхтата, а вторият – 
когато я продава.“ Не последва никаква реакция. Почвам да подпитвам 
дали са информирани за поддръжката на един плавателен съд и разните му 
пристанищни такси, които са убийствено високи и получавам отговор „А у 
нас всичко е държавно.“, което обяснява нещата. Разказвам им някакви 
моряшки вицове, но моите нови познати изобщо не реагират. Мóмчето ме 
бута и ми шушука: „Не им обръщай внимание, пияни са. – И от какво? – 
Изпиха по няколко бири. – А ти не пи ли? – Само една, нали ми каза да не 
пия, после ще ти кажа нещо.“ Хайде пък този сега. Циганин кисело мляко 
трае ли, та и аз. Любопитството ме човърка и ще ме изяде като червей 
петровска ябълка. Раздумката в компанията нещо не върви и тръгваме към 
хотела. Докато се мъкнем по улица „Торговая“, бутам Мóмчето: „Какво 
щеше да ми казваш? – Абе тия се напиха и взеха да говорят разни работи.“, 
а аз философски заключавам: „Аз нали ти казах, че като не пиеш, можеш 
да разбереш какво мислят другите. И къде бяхте? – Водиха ме на някакъв 
бар. Нещо като пъб. Али свири на пиано. – И какво толкова говорихте?“ 
Това, което научавам донякъде изяснява картинката, свързана с 
държанието на някои от нашите отговорници. Някои от добре 
образованите млади хора презират т.нар. „формалы“ или „формальные 
люди“, дошли от селата да правят политическа кариера, които не говорят 
руски език и не възприемат руската и западната култура. Определяни са 
като хора, които са кухи и не носят нищо в себе си. То като че ли и у нас е 
било по-различно при деветосептемврийския преврат, пък защо ли да се 
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връщам толкова далеч, като че ли и сега не е същото, по отношение на 
кариеристите, независимо в коя държава са, разлика няма.  
 Разговорът ни бива прекъснат, тъй като сме стигнали до спирката. 
По това време, около 01.00 часа бакинско време, автобуси вече няма. 
Решаваме да хванем такси. Нашите домакини ни предлагат да се качим на 
патладжан. „На какво?“, ококорвам се в първите часове на деня. Да бе, 
как забравих, че тук на част от такситата, досущ като черните таксите в 
Лондон, но боядисани в цвета на патладжана, им викат патладжан. 
Шестимата се мятаме в един от спрелите наблизо патладжани. Правим си 
селфи и след секунди вече разбирам, че сме се тагнали в нета. Докато се 
кикотим на някакви глупости, неусетно сме стигнали до хотела за по-
малко от пет маната.  
 Във фоайето виждаме някои от нашите надзорници. Айде пак сме в 
издънка, а горките хорица ще пишат отчети, вместо да си легнат и да се 
наспят. За нас обаче все още е прекалено рано. Участниците са се прибрали 
по стаите и купонясват. Минаваме покрай една от стаите на италианците, а 
на врата виси бележка „Диско вечер“ и кани минаващите. Иззад вратата си 
подава един от италианската група и ни кани с условие да си вземем 
чашите от стаята. След минути цялата българска група се изсипваме в 
стаята на италианците. Не след дълго идват част от беларусите и един от 
руснаците. Всички сме се закачили за нета на хотела и опитите да изтеглим 
музика за слушане остават безуспешни. Диско вечерта се проваля и един 
по един се оттегляме от купона. Решавам да си почина преди последния ни 
ден със задължителна програма. 
 
 30.07.2015 г.  
 В 08.30 часа двата телефона звънят на почивки. След около 20 
минути едва успяваме с Дългото бедро да се измъкнем от леглата. Час и 
половина по-късно потегляме към център Хейдар Алиев. Около помпозна 
бяла сграда,  оградена от зелени площи, на които като гъбки са изникнали 
цветни инсталации, отделени от алеите, покрити с мраморни плочи, с 
малки бели камъчета, кипи бурно строителство. Слънцето напича жарко, 
дори няма къде да изчакаме под сянка. Пред центъра са изложени 
пъстроцветни еленчета, по подобие на миниатюрните момини кули до 
стените на Ичери шехер. От надписите се разбира, че еленчетата са дело на 
международна арт проява, проведена в периода 11-14.06.2015 г. А, ама то 
било съвсем скоро, пък и отново съзирам българско участие. Снимки. 
Много снимки с много еленчета.  
 Ааа, най-накрая. Серханбей ни маха да отидем до входа. Уж някакъв 
арт център, пък за какво са тези скенери? Това да не е космическа стартова 
площадка, от която ще полетим, че минаваме през скенери. Явно сградата 
е с огромно обществено значение, пък и колко модерно и скъпо е всичко. 
Пространството е завладяващо с безбройните си арт инсталации. Милите 
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ни домакини ни осигуряват екскурзоводи с руски и с английски език. 
Двамата с  Мóмчето се присъединяваме към групата с руски екскурзовод и 
се отправяме да изкатерим стъпалата на едно огромно стълбище. Голяма 
грешка, мисля си аз, да катеря стъпала и да разглеждам някакви 
инсталации. Хич не ми е до модерно изкуство. Докато ми щракват снимка, 
облегната на парапета на стълбището, съзирам модерно кафене и 
кафемашина. С инсталациите беше дотук. „Отивам да пия кафе. Обади ми 
се, когато свършите.“ - едва изстреляла думите към Мóмчето и вече търча 
по стълбите надолу. Сетивата ми са превъзбудени. Вече съм в свои води. 
Харесвам си централна маса в съвсем празното кафене, нацелвам си я и да 
имам видимост към изхода, та когато тръгват да излизат да не ми се налага 
да тичам. Разкош! Към мен приближава келнерка в униформа и се 
информира за поръчката. „Кафе, моля.“, казвам аз без да се замисля. 
„Какво да бъде? Еспресо, американо, лате или капучино?“ Еха, цели 
четири вида кафе. „Еспресо, но дълго. - Значи американо, заключава 
сервитьорката. - Не, не ме разбрахте, упорствам аз, еспресо, но добавете 
към него още гореща вода.“ Тук дълго кафе просто няма. Колко пъти съм 
се опитвала да обясня в Турция как точно го искам кафето, и всеки път 
едно и също – кафе, но никога такова, каквото съм го поръчала. Моля се да 
не е шварц, каквото пих при първото ми бягство от надзора. Интернетът си 
е направо като среднощен експрес в сравнение с този в хотела. Слава Богу, 
че всички зяпат инсталациите и не се сещат за нета. Снощи нета направо 
заби. И как няма да забие, като стотина маймунки се бяхме накачили на 
него по едно и също време. Ето, че идва и кафенцето ми. Точно каквото си 
го поръчах. Я, тук били по-схватливи от турците. Иде ми да се ощипя от 
радост. Кафенце, бърз интернет и една безкрайна белота, като се започне 
от белите кожени мебели, белите маси, та се стигне до белите орхидеи, 
поставени в стъклени купи с малки бели камъчета по дъното. Боже, не 
мога да повярвам, стотина души обикалят напред назад из разните му 
инсталации, а пък аз съм на седмото небе от щастие! Ще полетя! Ох, само 
това, не! Право към мен се насочват и сядат двама от отговорниците. 
Кафенето се състои от вълнообразно разположени бели кожени канапета, 
оформящи сепарета, към всяко от които има и маса с формата на капка. 
Тези двамата обаче сядат точно на половин метър от мен. Все едно съм се 
включила в разговора им, така се чуват като говорят. Не мога да повярвам 
– огромно кафене, празно при това, като изключа себе си, аз съм 
единственият консуматор, а тези двамата решиха да седнат до мен, абе все 
едно сме на една маса. Край. Развалиха ми кефа. Без да му мисля грабвам 
торбата, таблета и чашата с кафе, и се местя на друга маса. Е, мястото не е 
с това перфектно местоположение, но далеч от боботенето на висок глас. 
Винаги съм знаела, че пиенето на кафе в съвременния забързан свят е един 
малко специфичен ритуал за западния човек, който предполага или 
споделяне на кафето със сладки приказки, или усамотение и едно 
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самовглъбяване и споделяне на кафето с книга в ръка или връзка в 
интернет. Хубаво, ама ми развалиха егоистичното удоволствие за първи от 
пристигането ми в Баку да пия дълго еспресо на перфектното място в 
заведението, което първа си заплюх. Щастието никога не е пълно. След 
около 20 минути Хикмет ме е забелязал и от бара ми дава знак да тръгвам. 
Добре де, плащам си кафето и идвам. Съвсем се вкисвам и викам 
сервитьорката. Нямам дребни и слагам едра банкнота. „Хайде, време е!“ - 
нервничи Хикмет на бара и ми показва часовника си. „Момент, идвам.“ - 
ставам изнервена и буквално в движение си прибирам рестото. Кафето 
струва цели три маната, а дори не ме оставиха да си го изпия на 
спокойствие.  
 Юруш и дур! Юруш и дур! Тази мантра вече е дамгосала съзнанието 
ми. За какво изобщо са тези програми, като всеки път тръгваме по-рано, 
след което чакаме и подпираме пода. Автобусите както винаги са 
затворени, а климатиците – изключени.  
 От центъра потегляме към историческия център на Баку. 
Температурата вече е надхвърлила психологическите 40 градуса. Жега. 
Отправяме се към дома на Тагиев – един от най-големите магнати и 
меценати. Бившият вече дом на Тагиев е превърнат в музей. Сградата е 
огромна, разположена върху пространство с размери на квартал. От 
четирите страни на сградата има улици и само един вход. Къщата е 
построена през 1901 година. Отново сме разделени на две групи – с 
екскурзоводи  на руски на английски език. Този път съм се присъединила 
към англоговорящите. Всички сме надянали сини полиетиленови калцуни. 
Подът, покрит с пъстроцветен паркет, спокойно може да съперничи на тези 
на европейските дворци. Къщата е огромна, във вътрешността ѝ е 
разположена богата музейна експозиция. След нас вървят част от 
азербайджанските студенти. Те като че ли не се интересуват толкова от 
разказа на изключително добре подготвения гид. Повечето от студентите 
снимат въпреки забраната. Догонва ни Хикмет и основателно прави 
забележка. Част от телефоните и фотоапаратите се прибират, но има и 
такива, които не се съобразяват нито със забраната, нито със забележката 
на Хикмет. Лошото е, че няма брошура или книжка с историята на музея, 
която да можем да закупим. Жалко, видяното ще остане завинаги 
запечатано в спомените ни, които само времето ще каже колко време всеки  
от нас ще пази. Неусетно стигаме до най-интересната и вълнуваща част със 
запазен вътрешен интериор на къщата. Изоставам от групата и успявам и 
аз да направя няколко забранени снимки, които на всичкото отгоре са 
повече от замазани. Толкоз. Отново се появява Хикмет и ни кани любезно 
да побързаме. Този път съм след няколкото, които подтичват след 
основната група.  
 Бързането разбира се е за стола на университета. Днес са ни 
подготвили най-разнообразна храна, при това в големи количества – 
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нефтебеджер, пилаф, шилешко със спанак, пържени картофи с масло и 
печено пиле. Все пак е последният ден от официалната програма на 
школата. Нашата група обаче има и друга задача. Трябва да отидем до 
майката на нашата Ханъм и да вземем багажа.  Мóмчето и Сладура вече са 
се уговорили да ходят. Все пак килими ще вземат, я! И аз, барабар Петка с 
мъжете, решавам да вървя посред обедната жега. Никакъв шанс да сме 
сами. От вчера към нас се е присъединил и Теймур, който ни следва 
неотлъчно. Момичетата не щат и да чуят да ходят някъде посред жегата, 
пък било и съвсем наблизо. На мен пък хич не ми се стои в университета и 
ето, че тръгваме, придружени от Теймур, разбира се. Милият непрекъснато 
повтаря, че няма време. Ние пък, типично по нашенски, че и прихванали 
турски маниер, му казваме да се успокои. По някое време след поредното 
мрънкане му викам: „Ти за къде си се разбързал, за крайната спирка ли?“ 
По учудената му физиономия разбирам, че не е разбрал нищо и му правя 
знак за „Карай!“. Мóмчето вече е говорил с майката на нашата Ханъм и се 
опитва да обясни на Теймур, че не може да се отмятаме, когато сме 
обещали да вършим нещо. Тримата правим опит да разясним на Теймур 
ситуацията, в която ще изпаднем, ако не отидем. Тотален сблъсък на 
култури. Теймур отказва да ни разбере, и толкоз, а само до преди минути 
ни се хвали с новата си придобивка – карта за партийна принадлежност. 
Сега обаче започва да проявява упорство и да настоява да се връщаме. 
Магаретиите ни тепърва предстоят. На пук на бързащият Изток, Западът 
решава да мине за едно последно сбогом през дюнерджийницата, за по 
дюнер, нищо, че до преди минути се натъпкахме с какви ли не вкусотии. 
Нашият домакин изобщо не разбира за какво си говорим, но с влизането ни 
в дюнерджийницата схваща безпогрешно хода ни и първото нещо, което 
прави, е да се обади на Серханбей, нищо, че сме само на 3-4 минути път от 
университета. Последният дава заповед да се връщаме. Айде, бе! Че ние 
вече успяхме да си поръчаме дюнерите. „Абе да си гледа работата!“ - 
категорични сме и двамата с Мóмчето – той, защото вече е говорил с 
майката на нашата Ханъм и ѝ е дал обещание, а аз, защото вече ми е дошло 
до гуша за някои опростачени прояви и реагирам първосигнално, както 
никак, ама никак не ми е присъщо в домашна обстановка. Сладура също се 
присъединява към нас.  
 Виждаме се с Ахмед от Кайзери за последно. Той съвсем тактично ни 
оставя и се захваща с обичайната си работа. Ето, че дюнерите кацат на 
масите пред нас. Музиката, която достига до ушите ни, излиза от устите на 
Теймур: „По-бързо! Закъсняваме!“. Тази мантра вече е знаем наизуст, но 
отдавна не ни действа. „Който бърза, далеч не стига. Знаеш ли?“ - питам го 
аз и си предъвквам дюнера, чийто сосове сладостно се стичат в устата ми и  
притварям очи от блаженство. Преглъщайки хапката си, отбелязвам: „Има 
таксита, какво толкова, ще се върнем в хотела с такси!“ Такова бързане, а 
аз си мислех, че културата на Изтока е спокойствието и онова яваш-яваш, 
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което е обичайно за Турция. Забравям някои политически фактори, на 
които обикновено не придавам значение. Е, и тук успяха да ни развалят 
удоволствието. 
 Тръгваме. Аз почти подтичвам със сандалите си с висок ток. На пук 
на всичко те се оказаха най-удобната и проветрива обувка сред юлската 
жега на Баку. Докато подтичвам някои от минувачите се обръщат. Не знам 
кое е по-комично – подтичването ми на висок ток след три по-млади от 
мен момчета или решението ми да сложа късите жълти шорти, които 
буквално привличат погледите на местните мъже като мед мухи. 
Азербайджан е светска държава, но ние буквално се увлякохме насред 50-
градусовите жеги в Баку. След 2-3 минути, не повече, стигаме до мястото 
на уговорката. Пристига и майката на нашата Ханъм. Оказва се, че домът 
им е на минути от университета. Леле, ама ние наистина ще пренасяме 
килимите на нашата Ханъм! Аз все пак се надявах това да е някаква шега, 
уви! Майката на нашата Ханъм е любезна и ни кани, но влиза само  
Мóмчето. Теймур вече се е припотил няколко пъти, защото закъсняваме 
тотално според неговите представи, а и е получил повече от ясни указания 
от Серханбей. Навярно ще дава обяснения, но това не е наш проблем. 
Телефонът звъни и ясно чуваме гласа на Серханбей да се връщаме 
незабавно, защото всички са по автобусите и чакали само нас. Сладура и 
Теймур хващат в двата края навитите на руло килими и тръгват напред. 
Ние с Мóмчето се сбогуваме с родителите на нашата Ханъм. Мóмчето 
носи една торба, от която стърчи дръжката на заветния чугунен тиган за 
палачинки. Решаваме да излезем на главната улица, където са паркирали 
автобусите. Виждайки Серханбей, Теймур, който носи заедно със Сладура 
навитите на руло килими, хуква да тича. Горкият Сладур, който държи 
другия край на рулото, няма избор и се затичва и той съм Серханбей, който 
ръкомаха усилено от стълбите на автобуса и вика нещо. Аз отказвам да 
тичам и с Мóмчето вървим към автобусите като бейове агаля-агаля. 
„Срамота! - мърморя аз – Да карат 40-годишна жена да тича по улицата, 
при това на сандал с висок ток!“, на което  Мóмчето приглася: „Аз вече 
имам пришки на краката. По-бързо и да искам, не мога!“ Като си вдигам 
главата, която съм забила в земята пред краката си, за да не се спъна в 
нещо, виждам как Теймур влачи и килимите, и Сладура. Двамата се качват 
на автобуса, а Серханбей продължава да маха усилено с ръка и да говори 
нещо, очевидно на нас, но така и не го разбираме, още не сме стигнали до 
автобуса. Първият автобус затваря врати и потегля. А, ясно, казвал е да се 
качваме във втория автобус, който ни изчаква.  
 Връщаме се в хотела. Имаме цели два часа до събитието – 
официалното закриване на лятната школа. Правя последни опити да се 
свържа с приятел по телефона от рецепцията. Докато чакам ме заговаря 
някакъв турчин от Анталия. Жълтите ми шорти теглят мъжките погледи 
като магнит към прегорелите ми от слънцето крака. Трябва да се чувствам 
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поласкана, аз обаче се радвам, че си упражнявам турския. Докъде я 
докарах на това лятно училище! Чудя се обаче какво прави хубав мъж като 
този екземпляр, който ме заговори, сам в Баку, при положение, че в 
Анталия има рускини, изписани като на картичка, а то - бизнес. Светът се е 
сбъркал. Разбирайки, че съм от България, моят нов познат ми съобщава, че 
следващия месец щял да идва в София по бизнес. Ами хубаво, пожелавам 
му приятен престой, тъй като около нас вече са се залепили две-три 
слушалки. Разбирайки, че няма да мога да говоря по телефона, се сбогувам 
с новия ми познат и се отправям към стаята за живителния хладък душ. 
Отдавна не мога да разчитам и но мобилния си телефон, тъй като вече съм 
получила съобщение за почти изчерпан лимит. Решила съм да си оставя 
няколко минути за всеки случай.  
 Вече освежена, се отправям за айран към супермаркета в близост до 
хотела. На рецепцията стои Серханбей и любезно ми напомня, че в 16.30 
часа сме щели да тръгнем от хотела. Пита ме къде отивам, на което му 
давам витиеват отговор: „Благодаря, знам за часа на тръгване. Не се 
притеснявай, има повече от час дотогава.“ Оставам глуха за последния му 
въпрос и отпрашвам.  
 Тъкмо съм се върнала в стаята с идеята да си изпия айранчето и да си 
опъна краката за няколко минути. Отпивам и усещам някакъв странен 
вкус, който не мога да определя от първия път. Чак сега се заглеждам в 
надписа върху опаковката – нанели айран. Пфу! Айран с мента! Точно това 
ли съм хванала! Аз, дето не понасям мента съм си взела баш айран с мента.   
По някое време идва Всичкознаещата и събужда Спящото бедро. Нямало 
кой да ѝ оправи прическата. Че банкетът ще е вечерта, тези за къде са се 
забързали? Да не споменавам, че рускините от сутринта са с прически и с 
червени рокли. Тъкмо си мисля, че ще остана за малко насаме със себе си, 
когато звъни телефонът. Вдигам слушалката и от нея струи гласът на 
Серханбей, който ме уведомява, че трябвало да сме на рецепцията в 16.00 
часа. Първо в 16.30 часа, сега – в 16.00 часа. Това вече не ме изненадва. 
 Българската група отново е строена първа пред рецепцията на 
хотела. Серханбей е с костюм в упоритата над 40-градусова жега. Под 
ризата му се очертават ръбовете на потник. Това е една особена част от 
тукашния дрескод за мъже. Тук всички мъже носят потници, с някои малки 
изключения, както в доброто старо време у нас и останалите 
социалистически страни. Да си облечен с три ката при над 40-градусова 
жега, при това с потник, това вече излиза извън представите ми за дрескод.  
 След 30-минутно чакане потегляме в посока университета. В 
актовата зала на университета сме заели местата си всички участници в 
лятната школа. Всички са официално облечени, с приповдигнато 
настроение. По някое време Серханбей ни уведомява, че трябва да 
покажем какво сме научили по време на школата, като трябва да пеем или 
да танцуваме. Решаваме набързо, че Дългото бедро ще пее. Около нас 
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щъкат оператори и фотографи с камерите си. Ето го и фотографът на 
университета, провел по своему демократична реформа – без потник под 
ризата и с нова прическа, с оформена като на петел грива, стърчаща към 
небето.  
 Един от организаторите застава на импровизираната банка и открива 
събитието или по-скоро поставя началото на края на лятната школа. 
Следват гръмки ръкопляскания. Представят отговорниците на групи – 
всички облечени според местния дрескод. Отново гръмки ръкопляскания. 
Следва кратко филмче за обучението. Браво! Водещият ни представя 
азербайджанска студентка, която ще рецитира някакво стихотворение. 
Момичето излиза плахо на сцената пред препълнената зала и тъкмо да 
започне рецитацията си, Академика се запътва с бързи стъпки към 
стълбите пред трибуната и отнема микрофона на сащисаната девойка. 
Бурни аплодисменти. Горкото момиче беше помолено да се оттегли. 
Жалко, така и не чухме какво ни беше подготвила девойката. Дори не ѝ се 
извиниха. При думите на Академика „Летняя школа закрыта, да 
здравствует летняя школа!“ следва нова порция гръмки ръкопляскания и 
цялата зала се изправя на крака. 
 Ето че идва моментът на представяне на групите. Руската група е 
първа. След кратка рецитация на азербайджански думи, обявява, че ще 
изиграе народния танц яли и канят всички да се присъединят към тях. 
Първите ритми на танца и ето, че и Академикът отново показва земната си 
натура и се захваща на хорото. Всички активисти се включват и цялата 
зала се тресе под звуците на яли. Стотина души искрено се радват. 
Операторите снимат, фотографите щракат с фотоапаратите си неуморно. 
Гледам и не вярвам на очите си. Коя година от летоброенето по Христа 
всъщност е? Като че ли съм попаднала в машина на времето, която ме е 
върнала 30 години назад. Едно е да си в Рим и да правиш каквото правят 
римляните, но съвсем друго е да си в 2015-та година и да участваш в 
риалити, което те връща назад във времето. Няма що. Идва и нашият ред. 
Изтъпанчиха ни всички на подиума. Дългото бедро пя някаква 
азербайджанска песен, а след това и песен за Невруз - пролетен празник, 
който съвпада с нашия Гергьовден, като към нея се присъединиха 
Всичкознаещата и Мóмчето. Останалите пляскахме в такт. Който пя, пя. 
Поклон и ръкопляскания. Хайде стига толкова. Серханбей сияе от щастие, 
като че ли ще полети над залата. Неговата група все пак представи две 
песни. По някое време идва ред и на Украйна, на Мария, де, тъй като тя е 
единствената представителка на страната си. Казва пред цялата аудитория, 
че ще говори на руски, тъй като толерантността е един от аспектите на 
обучението. Издума някакви благодарствени слова и пожела свобода на 
народа на Нагорни Карабах. Те това с казва бомба със закъснител! 
Последват кратки ръкопляскания от чужденците, а у домакините и 
официалните лица – нулева реакция. По време на цялото обучение ни 
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разказваха, как Нагорни Карабах е тяхната отворена и незараснала рана, а 
сега – пълно мълчание. По-късно ще успея в кратък разговор с Мария да ѝ 
споделя впечатлението си и да я попитам дали тя е забелязала нещо по-
различно от трибуната, което аз не съм видяла. Тя ще ми отговори 
простичко: „И аз забелязах същото. Навярно вече има някаква договорка за 
Нагорни Карабах.“ Руски им работи, мисля си аз, ние от това раздаване 
ръка не хващаме. И както казва една източна мъдрост: Казаното се забравя, 
само написаното остава, то така и онези, които бяха на парада ще да 
забравят думите на Мария.  
 След представянето на всички групи идва и редът за раздаване на 
сертификатите и подаръците. Привилегията да поднесе първият 
сертификат е не на кого другиго, а на Академика. Вече на сцената вика 
Маша от Русия, неговата нова позната. Ама как безапелационно само ѝ 
надяна бялата памучна шапка мейд ин Чайна с отпечатаното отпред лого 
на университета върху старателно направената прическа, от която не 
стърчеше и един косъм. Ех, мъжка му работа!  
 След като ни викат един по един и ни връчват сертификатите и 
рекламни подаръци, правим снимки до премаляване. Най-сетне 
церемонията приключва и хайде отново юруш по автобусите! Все така 
организирано се връщаме в хотела, където ще има банкет! Сега пък нови 
заповеди – направо на банкета, никой да не ходи по стаите. Хайде де! 
Влачила съм в багажа черна рокля и сандали с висок ток точно за банкета и 
да не мога да се преоблека. За 10-15 минути, колкото трае вземането на 
душ и преобличане, едва ли ще се случи нещо кой знае какво. Неее, силно 
греша! Точно 15 минути, след като съм слязла от автобуса и съм се качила 
на последния етаж на хотела, където е и ресторанта, банкетът вече е към 
края си. Вечерята е като всички останали – смесена салата, кьополу, 
пържени картофи и месо. Отговорните другари вече са изпразнили 
чиниите си, всички са някак тихи по местата си, а наоколо, в периферията 
на залата, се разхождат онези от службите, облечени като в униформа с 
черен панталон, бяла риза с къс ръкав и вратовръзка, и потник. 
Азербайджанските ни приятели са се размесили с чужденците и на масите 
се е установила една странна подредба – азербайджанец, чужденец, 
азербайджанец, чужденец, почти като в онзи култов филм с участието на 
вечния и незабравим Тодор Колев – роднина, милиционер, роднина, 
милиционер. То направо да ти стане драго на душата. 
 Докато си сипвам салата вече съм взела решение да не ставам част от 
картинката и се запътвам към една от крайните останали свободни маси, 
определени по правило за охраната. Ами като закъснявам, при това само с 
15 минути! 
 Какъв ти банкет, минава ми през ума, най-обикновена вечеря, ама 
насред всеобщото приповдигнато настроение къде толкоз акъл да се досетя 
навреме. Като ще е гарга, да е рошава! Поне имам безупречен вид, мисля 
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си аз, забравила къде съм. Десет дни не съм яла риба, при положение, че 
почти с това се храня, я да взема да си поръчам риба, минава ми през ума. 
Давам знак на един от келнерите и искам меню, на което получавам 
отговор: „Не може. - Как така не може?, чудя се аз – Това, което е платено, 
е сервирано.“ И се започва една разправия. Най-накрая ми носят меню. 
Междувременно се появява Мария с нейни познати от Баку от предишно 
нейно посещение. Запознавам се с Гюлнара и Асиф и не мога да повярвам, 
че тук има земни  и живи хора. Мария успява да ми прошушне, че е взела 
предварително разрешение нейните познати да я посетят по време на 
вечерята. Изобщо не се учудвам. Гюлнара и Асиф се занимават с някакви 
проекти. Гюлнара определено е по-общителната от двамата и с 
удоволствие ми разказва за купона, който е организирала по време на 
обучението, на което са се запознали с Мария. Накрая обобщава, че това 
тук изобщо не е банкет. Спор няма! Показва ми как се яде лаваш - „Късаш 
парче от лаваша и в него поставяш предварително приготвеното месо, 
оформяш рулце и го ядеш.“ Аха, значи културата изключва ползването на 
прибори. Асиф е спокоен мъж и като че ли е оставил руля на семейния 
кораб в ръцете на жена си. Гюлнара се учудва, че отказвам да ям, след като 
не съм успяла да си поръчам риба. С удоволствие ми разказва за неин 
разговор с дъщеря ѝ. Тук мъжете харесвали закръглените жени. „Аз, слава 
Богу, съм сто кила. Баба ми беше 110 кила, майка ми също. Какво щастие, 
че приличам на тях!“ - заключава тя. Толкова жизнена и невероятно 
енергична жена, а аз се кахъря цяло лято за качените 3 кила. А Гюлнара на 
всичкото отгоре е и практична – събра всички кокалчета и месца, които 
останаха на масата, за кученцето си. Е, и аз имам котка, но не правя 
подобни неща, когато ходя на ресторант. То животното ми да не е кошче за 
отпадъци, я!  
 Докато времето бърза типично по източен маниер, си спомням за 
един анекдот: Попитала радио Ереван какво да направят, за да се втали 
една жена, а от радиото отговорили: За Бога, не разваляйте хубавата жена! 
 Щедростта на Изтока, плодородието, чиито символи присъстват на 
всяка крачка, включително намерили отражение и във формата на чашата 
за чай, и човешкото щастие тук вървят ръка за ръка. Ако само една част от 
веригата бъде нарушена, то тогава човек е някъде другаде по земното 
кълбо, но не и на Изток. 
 За съжаление хубавите моменти и приятните разговори отлитат като 
птица. Оказва се, че трябва да се сбогувам не само с Гюлнара и Асиф, но и 
с Мария, чийто полет е утре рано сутринта.  
 Банкетът, или официалната му част, отдавна е приключил. От 
официалните лица няма и следа. Охранителите също са изчезнали яко дим. 
Оформил се е нещо като дансинг между част от масите и за мой голям 
ужас музиката е осигурена от Теймур и неговия лаптоп, в чиято памет са 
наблъскани парчета не на кой да е, а на мургавия ни славей Азис! На 
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небцето ми горчи от захарта, с която е посипана официалната част. Цялото 
ми същество иска да изкрещи на висок глас: „Няма ли кой да спре тази 
чалга?“ Вързала съм дяволите у мен и се държа на границата на 
приличието. Присъединявам се към нашата група, отдавна разредена от 
новите ни азербайджански приятели. Токай, навярно бъдещ дипломат, се 
опитва да замаскира положението и ми се извинява за нещо, на което дори 
не съм обърнала внимание. Интересува се какво е мнението ми за избора 
на чужд език, който трябва да направи през следващия семестър. Почти 
шокиран е от отговора ми: „Китайски.“ Намирам за нормално да 
аргументирам отговора си, но той настоява за френски. „Изборът все пак е 
твой, ти само ме попита за моето мнение и аз ти го дадох.“ С това 
приключва темата за чуждите езици. Момичетата са като луди, току 
отскачат до импровизирания дансинг, току се връщат за по цигара на 
масата на терасата. Междувременно  Мóмчето успява да ми прошушне, че 
ректорът на Бакинския славянски университет ни е поканил на следващия 
ден на чай, както и че Токай е обещал да ни води на някакъв пъб. Мен ме 
интересува кога трябва да освободим хотела. Получавам повдигане на 
рамене. И таз добра! Ама може ли никой да не знае най-важното? Няма го 
и Серханбей, барем него да попитам. Всички са изчезнали, сякаш са 
потънали вдън земя. До дансинга виждам само един от отговорниците на 
групи, който се опитва да накара танцуващите младежи да танцуват 
лезгинка. Почва да ми се повдига от музиката – лезгинка и Азис, пак 
лезгинка, и после пак Азис. След 2-3 подобни поредици някое старо денс 
парче. Опитвам се да измъкна някаква информация от Токай за утрешната 
програма, безуспешно. Той се намира в някаква особена еуфория и 
решавам да поразпитам за техните формали. С охота ми обяснява, че 
делението се получава още в първи клас, когато родителите избират дали 
децата им да учат в руския или в азербайджанския сектор. В случай, че 
родителите изберат азербайджанския сектор, децата им получават едно по-
ограничено образование, тъй като учещите в този сектор не приемат 
руския език и култура. Той самият смята, че е имал късмет да учи в руския 
сектор, а едновременно с това да учи английски в частно училище.  Него 
обаче не го интересува образованието у нас, но пък живо се интересува от 
прекалено лични въпроси относно моята персона, и като че ли по 
предварителен сценарий вече ми задава въпроси, на които Хумар не 
получи отговор. Казвам му, че у нас жените са свободни да изберат дали да 
правят кариера или да създадат семейство, а за децата, казвам му аз – Божа 
работа. Той разбира се не получава търсения отговор, а аз използвам 
създалото се положение, за да се оттегля. 
 
 31.07.2015 г., 08.30 часа бакинско време. 
 Два телефона звънят, последвани от половин час мъртва тишина. По 
някое време ставаме, колкото да се отправим към ресторанта за закуска. 
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Разгеле! Най-сетне се срещам с Хикмет и разбирам, че може да ползваме 
стаите буквално до отпътуването ни към летището, а за обяд и вечеря 
домакините ни са уредили да ползваме стола на университета. Не мога да 
повярвам! Ако бяхме в някакъв хотел в Европа, почти със сигурност 
трябваше да освободим хотелските стаи до обяд, а за храна да не говорим. 
За пореден път домакините демонстрират едно непознаващо граници 
гостоприемство.  
 На групата ни е достатъчен и половин час, за да се съберем. 
Всичкознаещата е досадно раздразнителна. Всички сме изморени, но пък и 
решени да не губим и минута от последния си ден в Баку и да разгледаме 
каквото успеем. За първи път в Баку на разходка без надзор. Отправяме се 
към близката автобусна спирка и се мятаме на първото автобусче № 88. 
 Първата спирка от нашата обиколка е Руска църква в центъра на 
Баку. Църквата впечатлява с топлината и спокойствието, които струят от 
това свято място. Иконостасът и вътрешността са дървени. Една дървета 
плоскост, изобразяваща Христос, разпънат на кръста, привлича 
вниманието ми. Като че ли не е съвсем на мястото си в църквата. Виждам 
възрастен мъж, който е коленичил на пода и го боядисва с кафява боя. 
Мястото е оградено с някаква връвчица, явно с цел молещите се в храма да 
не навлизат в частта, която е в ремонт. Това обяснява усещането ми, че 
фигурата на Христос не е на мястото си. Вдясно в църквата стоят вярващи 
и чинно чакат реда си за опрощение, което свещеникът дава на всеки, 
дошъл в Божия храм. Времето не тече в наша полза и не след дълго 
напускаме храма. 
 На излизане успявам да сваля полата и шала от главата си, които  
предвидливо съм поставила в чантата си, заради предстоящата среща с 
ректора. Все пак не мога да се явя на срещата по къси панталонки. 
Тръгваме пеш към центъра на града.  Зад нас тръгва някакъв мъж, който ни 
следва в продължение на два часа, като за изненада на всички успява да се 
появи преди нас на определено място, но от друга посока. Този път всички 
забелязваме странния си придружител. Най-сетне дълго очакваното 
посещение на книжарница. За филолога това си е сантиментално 
преживяване. Стигаме до музея на литературата и влизаме в намиращата се 
първия му етаж книжарница. Времето ни е ограничено.  Литературата е 
предимно на руски език. Книгите са със скъпа подвързия, а пък цените са 
едни ... Чак да се откажеш да си купиш дори това, за което си решил да 
жертваш някаква сума. Всичкознаещата нервничи и ни подканя да 
побързаме. Сега пък и тя ли започна? То тук и да не искаш, прихващаш. 
Купувам си карта на града. Обикновено туристите се снабдяват с карта 
през първия ден от престоя си в чужда страна, а аз за първи път се сдобих с 
карта през последния ден от престоя си. Харесвам си някакъв пътеводител 
на руски език и се колебая дали да жертвам 18 маната. Всичкознаещата ме 
уведомява, че ще минем през някакви букинисти, където цената може да се 
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спазари. „А ако остана само с картата?,питам аз – Ами нали на връщане 
пак ще минем оттук. - отговаря ми тя“ То тук за какво ли изобщо имаше 
време след онова юруш и дур, ама нейсе. 
 Влизаме в един приземен етаж на сграда, недалеч от музея на 
литературата и срещу сградата на Академията на науките на Азербайджан, 
където се продават стари книги и някои нови книги с някакви уж дефекти. 
Вече имам книга, пък и ни подариха книга на закриването, макар на 
английски език, но все пак не искам да се лиша от пътеводител. Успявам 
да намеря същия пътеводител и да го спазаря при това само за 12 
маната.Така, вече съм мирясала, а и всички сме си купили книги, така че 
душата е нахранена, а тялото може да продължи разходката си в жегата на 
Баку. Отправяме се към университета, а Мóмчето ни напуска заради 
срещата с преподавателката си, която между впрочем поканила цялата 
група на обяд. Предаваме извиненията си към жената, която дори не 
познаваме, и благодарности за поканата, но предпочитаме да поразгледаме 
още нещо от Баку.  
 Насред улицата е непоносима жега. Уличен термометър показва 48 
градуса по Целзий. Токчетата на високите ми сандали потъват в 
размекнатия асфалт. Избираме да вървим по сенчестата част на улиците. В 
слънчевата част почти няма хора. Срещаме руската група, съпровождана 
от техните отговорници. Разбираме, че са успели да разгледат музея на 
килимите, за който на нас няма да ни остане време. Прекосяваме ул. 
„Торговая“ и се отправяме към една от спирките. За кратко време стигаме 
до университета и се срещаме с останалите участници. Мария и 
италианците вече са отпътували. Останал е само Ахмад от италианската 
група, чийто полет за Йордания е едва на 2 август, при това през Киев. 
Почти го съжаляваме заради 9-часовия престой на летището в Киев. А, ето 
го и Серханбей. Е, и Всичкознаещата вече не нервничи и е спокойна, 
работата е ясна, като две и две четири. Любов или вербовка? - ето какво ме 
занимава. Първото не е изключено, но нещо ми намирисва и пъзелът ми не 
се подрежда. Съмнението обаче остава. 
 След обяда се запътваме към фуникуляра. Разбира се с нас идва и 
Серханбей. Докато се интересувам колко струва, Всичкознаещата, която 
вече е била тук, ми казва, че е безплатно, Серханбей обаче казва, че всички 
разходи се поемали от проекта. Един от двамата лъже, но този път 
решавам да се доверя на Всичкознаещата, защото идват и други хора, 
които се качват на влакчето без да плащат някому каквото и да било или да 
се чекират с карта. 
 Горещината във влакчето сигурно надхвърля 50 градуса, а стъклата 
само увеличават топлинния ефект. Чувствам се като в сауна. Пулсът ми е 
ускорен. Остава да опъна петалата точно тук, мисля си аз. Шегите са 
нещото, което ни вади от подобни ситуации. Някой разказва част от виц за 
азербайджанци, така че само ние да го схванем, и всички избухваме в смях.  
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Възрастен мъж, който неотдавна се е качил на влакчето, ни заговаря на 
руски и пита какъв език точно говорим. Приличал му на руския, но не 
можел да разбере какъв е. Отговарям му, че сме от България. Човекът се 
зарадва много. Сподели, че бил в България преди две години и предвождал 
някаква спортна делегация. Бил в София и много му харесала страната ни и 
хората. Благодаря му и отправям към него сходни впечатления за 
Азербайджан и тукашните хора.  
 Най-накрая се появява служителят с един огромен сандвич, 
приличащ на разрязан на две хляб с плънка. Машината бива включена и 
влакчето потегля.  
 Пред очите ни се разкрива изумителна гледка на крайбрежния 
булевард с оживеното движение, пристанището и множество иглолистни 
дървета. Някъде по средата на отсечката се разминаваме с другото влакче, 
навлизаме в тунел и след секунди сме на хълма, където се намира алеята на 
шехидите и една огромна тераса с много зеленина, фонтани и живителна 
прохлада насред неистовата жега. Най-сетне и чист въздух. По време на 
движение на влакчето дробовете ми се изпълниха с мириса на петрол. Тук 
на терасата сред прохладата успявам да отчистя дробовете си от 
задушаващата миризма на петрол, която се усеща само при движение в 
непосредствена близост до морето. Виждат се и Флейм Тауърс, и 
Меджлисът. И на тази гледка ни е писано да се наслаждаваме кратко. С нас 
е Серханбей, който зорко следи да не закъснеем за срещата си с ректора. 
Уж щяхме да следваме наша програма, но не съвсем. Отправяме се към 
една от спирките на градския транспорт, разположена на самия булевард. 
Минаваме пред сградата на кукления театър, която ни приветства с бледо 
розовите си одежди и красиви букви К и Т, поставени на входа ѝ. В тази 
част от деня почти не срещаме хора, навярно приютени от живителния 
хлад на климатиците. При качване в автобуса, усещам върху себе си 
любопитните погледи на пътниците. Някои от мъжете веднага стават, за да 
ми отстъпят мястото си. Неудобно ми е, че по-възрастен мъж ми отстъпва 
мястото си, но ако не седна може би ще се счете за обида. Едно 
изключително уважително отношение към жената, каквото не можеш да 
срещнеш по нашите географски ширини. Редът е навсякъде – в автобуса, в 
градината. С Усмивчицата и Сладура слизам на спирката на университета, 
а останалите продължават към хотела. Трябва да намерим Мóмчето, който 
навярно вече ни чака. 
 Пред кабинета на ректора ни посреща неговият секретар, който ни 
пита имаме ли уговорена среща. Ректорът на Бакинския славянски 
университет ни посреща в кабинета си. Изключителен човек, който ни 
кани да правим магистратура. Говори с изключително уважение за 
българските професори, преподавали в университета. Горда съм да чуя 
добри думи за професори, които са ми преподавали в Шуменския 
университет. Правим си снимки за спомен и получаваме от ректора книги. 
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Най-сетне среща без слушалки и преструвки, нещо истинско, типичното 
азербайджанско гостоприемство. 
 Връщаме се в хотела, а на рецепцията са повечето от отговорниците 
и организаторите. Имаме време колкото да си вземем душ и да се 
преоблечем, преди да се отправим обратно към университета за вечеря. На 
уговорения час ни очаква Теймур, който ни сочи големи кутии с пахлава 
(баклава, но с повече плънка, отколкото кори) и шекербура (тестен 
сладкиш във форма на полумесец, пълен със смлени орехи, на които 
предварително са махнати люспите от ядките, и много захар) и ни издава, 
че са за нас. Свикнали навсякъде да ни водят с автобус, веднага 
забелязваме липсата им на излизане от хотела. „Ще отидем с обществения 
транспорт.“ - уведомява ни Абас, усмихнат както винаги, момчето, което 
запечата с фотоапарата си нашето пребиваване в страната на огъня. Както 
винаги съм с неподходящите си за дълъг път сандали, които като че ли се 
сраснаха с краката ми. В началото ходът е умерен, така че не ми прави 
впечатление. Около 40 човека стигаме до автобусната спирка, а 
автобусчето, което идва, е пълно. „Тръгваме. Ще ходим пеш.“ - чува се 
отнякъде. Само това не! „Ама няма ли да изчакаме следващия автобус или 
да се придвижим на малки групи?, питам Теймур, а той ми отговаря, - Не, 
тръгваме пеш, не е далеч.“ „Ама как да не е далеч, Теймурчо?, мисля си аз, 
само три автобусни спирки или няколко километра.“ „Хайде!“ - подканя ме 
Теймур. Тръгвам, макар да знам, че решението е направо глупаво. 
Усмивчицата се спира до някаква фурна, която буквално е на самата улица. 
Ухае на ароматен хляб, който се пече върху глинени печки. Искаме да си 
купим хляб, но Теймур ни изпреварва, вече е влязъл във фурната и е купил 
хляб, че и ни подканя да тръгваме. Аз обаче хвърлям бърз поглед към 
асортимента и се спирам да си купя шекербура. „Хайде тръгвай!, подканя 
ме отново Теймур, Има и пахлава, и шекербура.“ „Абе може и да има, 
може и да няма, минава ми някаква пророческа мисъл през главата. Я да си 
купя аз шекербура.“ Навън ме чака Теймур, силно притеснен, че сме 
изостанали от основната група. Подканя ме за пореден път да побързам. 
„Не мога да тичам с този сандал с висок ток.- оправдавам се аз, Да бяхте 
казали, че ще тичаме, щях да си сложа маратонките. Болят ме краката, не 
мога да вървя бързо дори и да искам.“ Групата е спряла и ни изчаква. 
Правя някакви усилия да догоня останалите и им се извинявам за забавата. 
Тук ме очаква нов шок. Това е спирка и групата просто изчаква автобус. 
Идва поредното автобусче, което е почти празно, и всички се набутваме в 
него. И за какво беше това тичане? Акъл море, глава шамандура. Днес 
Хикмет не е с нас, така че кой взема решенията, дори и не искам да питам. 
 В столовата на университета се чудя дали съм на вечеря или за да си 
почина от тичането. Колегите ми са повече от въодушевени – ще ходим на 
азербайджански пъб след вечеря. Отправяме се към центъра с метрото. 
Води ни Абас. Тукашното метро е от първите, строени на територията на 
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бившия СССР. Оказва се неочаквано дълбоко. Въздухът е горещ и 
задушен. Влакчетата са същите като първите, които пуснаха в Софийското 
метро, т.е. руско производство, само че са на по-кратки интервали от 
нашите. В метрото термометърът показва 33,5 градуса по Целзий. Слизаме 
на следващата спирка. Тук метрото се оказва още по-дълбоко. Между 
ескалаторите има поставени осветителни тела. На излизане ни лъхва още 
по-горещ въздух. Уличният термометър показва само 35 градуса по 
Целзий, макар че вече минава 20.30 часа. 
 В центъра на Баку се срещаме с Токай и неговите приятели. По пътя 
към пъба срещаме беларусите с техните двама отговорници и двама от 
другите служители. На поканата на Токай да се присъединят към нас, те ни 
отказват. Усмивчицата ни напуска, тъй като има среща с нейна позната, а 
тепърва Мóмчето ще се присъединява към нас. 
 Пъбът се оказва в странична уличка. Почти като тези в Истанбул, 
разположени в странични на главната улица, далеч от правоверните. 
Заведението напомня на първите подобни заведения, появили се у нас след 
1989 г. - дървени маси и столове, монтирани монитори и диско музика, с 
тази разлика, че у нас по онова време в този тип заведения се слушаше 
джаз, евъргрийни и рок. Всички решават да пият бира, а аз си поръчвам 
сода с лимон. В тази жега тъкмо да си разквася устата. В представите ми е 
бутилка около 250 ml и резен лимон. Нищо подобно! Сервират ми бутилка 
от 750 ml и цял лимон, срязан на две. Към бирата на останалите им носят 
косичка с лимон и някакви солети, тип кубети. След първата бира Сладура 
си тръгва почти незабелязано. Малко по-късно Всичкознаещата и Абас 
тръгват, за да посрещнат Усмивчицата, но така и не се връщат. Останала 
съм с Криси и  Мóмчето, и Токай и неговите приятели. Насред с нищо 
отличаващ се разговор, изживявам поредния шок от въпросите, които ми 
задава един от приятелите на Токай. Това дежа вю ми се случва за трети 
път. Чак пък за трети път досега не съм чувала да се появява такова 
усещане. Рафи, един от приятелите на Токай, който има задачата да получи 
отговори на въпросите, не знае в какво е въвлечен. Мога да го отвея за 
секунди, но успявам да овладея гнева си и му казвам: „Виж, в Западния 
свят има теми табу. Недопустимо е да питаш жена на колко години е, каква 
ѝ е заплатата, а още по-малко да я разпитваш женена ли е и има ли деца. 
Това последното дори се смята за обида.“ След 1-2 минути мълчание 
получавам извинение и виждам, че момчето се беше изчервило. Значи, 
партийна задача. Ама какви са тези момченца, които ми набутват? Добре, 
че имам някакви познания в областта на културологията, та овладявам 
топката. Що ли се учудвам? В някакъв момент някой измества темата и я 
насочва към педерастията. Е, ама мен не ми прилича да съм в такава 
компания. Те дори не знаеха, че това е била културна норма в Древна 
Елада. Дългото бедро ми прави забележка, че с разясненията, които съм им 
дала по въпроса, съм ги обидила. „Да не са отваряли тема, по която нямат 
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познания. Проблемът си е техен!“ С това слагам край на един безсмислен 
разговор.  
 Времето напредва и остават около два часа до момента, в който 
трябва да тръгнем от хотела. Приготвила съм си банкноти да си платя 
сметката, тъй като не мога да позволя някой да ми я плаща, пък било то и 
сода, но Токай категорично ми избутва банкнотите и не позволява на 
никого от нас да остави каквито и да е пари. Е, сега те ме поставиха в 
неудобна ситуация. Такова гостоприемство вече надхвърля очакванията 
ми. Изпращат ни до стоянката за таксита. Сбогуваме се и потегляме да си 
досъберем багажа. В последния момент се сещаме, че искаме да си купим 
още чай и шофьорът ни спира до близкия супермаркет, където се 
натъкваме на други участници в обучението, също решили да пазаруват в 
последния момент. Там се сбогуваме с тях. Остават по-малко от два часа 
до потеглянето ни.  
 
 01.08.2015 г., първите минути на деня. 
 В стаята започва една суетня около прибирането на багажа. Аз се 
чудя как да си сложа двете бутилки коняк в багажа, а Дългото бедро – 
компота от фейхоа, който е взела за майка си. На всичкото отгоре се 
притеснявам съвсем напразно за килимчето, макар че очевидно е тъкано 
след 1960 г. След като днес разнасяхме една кутия шоколадови бонбони за 
ректора, които просто изтекоха в торбата, подбутвам към Дългото бедро 
останалата трета кутия и ѝ казвам: „Вземи я и я дайте на Серханбей или на 
когото искате, но аз няма да я връщам обратно в България.“ След 10 дни 
борба с часовата разлика и след като цял ден съм тичала в Баку насред 50-
градусова жега със сандали с висок ток, най-накрая ми се приспива рано. 
Опъвам се на леглото за 10-15 минути. Дългото бедро, която е излязла по-
рано от стаята, се връща. Време е за тръгване. Правим щателен оглед на 
стаята и банята и напускаме огромната си хотелска стая. Сбогуваме се с 
рускините, които срещаме в коридора. Те имат още 14 часа до полета си. 
На рецепцията се сбогуваме с Хикмет и му благодарим за организацията. 
Качваме се на минибусчето, с което ни посрещнаха, придружени от 
Серханбей и Теймур.  
 Пътят към летището минава в тягостно мълчание. През отворените 
прозорци нахлува мирис на нефт, който насища дробовете ми и се 
задъхвам. Иска ми се да стигнем по-бързо до летището, за да издишам 
петрола, който се е загнездил в дробовете ми от бързото движение. 
Спомням си думите на покойния химик проф. Аристотел Димов, че не е 
страшно това, което мирише, а това, което няма мирис. Успокоявам се, но 
все пак ми е неприятно от миризмата.  
 Пристигаме на летището. Сградата сияе, окъпана в светлина. 
Отстрани е старата сграда с купол с форма на джамия. Новата сграда е 
значително по-модерна, но без душа. Сбогуваме се с Теймур и с шофьора и 
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завличаме куфарите си към вътрешността на сградата. Точно преди да 
чекира багажа си Дългото бедро започва да се чуди дали стъкления буркан 
с компот от фейхоа ще оцелее. „Вземи си стикер за чупливост.“ - подсещам 
я аз. Докато си държи буркана и не може да вземе решение,  Мóмчето ме 
пита: „Какъв стикер? - Ами такъв, който ти поставят при чекиране на 
багажа, в случай, че имаш нещо чупливо, отговарям му аз. - Защо не ми 
казахте по-рано? - Нали още не си чекирал багажа си?, чудя се аз – На мен 
не ми сложиха стикер на летището в София.“ Ха, сетила се Мара, идва ми 
на ум. Те изпразниха бутилките, пък той след десет дни и отгоре се сеща, 
че не му турили стикер в България. Най-накрая Дългото бедро е взела 
решение да остави буркана в чекирания багаж. Серханбей проверява като 
за последно всички ли сме налице и ни насочва към асансьора, като ни 
подканя да побързаме, защото след малко щяло да има много хора. Като че 
ли не знаем очевидното. Този път забележката му е уместна.  
 Стигаме до гишетата за контрол и идва ред да се сбогуваме и с него.  
Мóмчето му подава някакво шише мастика, която му останала. Изведнъж 
Серханбей започва да се тюхка, че са забравили да ни дадат пахлавата. Ама 
няма нищо, ние си купихме, успокояваме го всички. „Аз няколко пъти 
казах на Хикмет, ама той не даде кутии.“ - прави ни чистосърдечно 
признание Серханбей. Аха, работата е ясна, наказателна акция за 
българската група. Най-накрая се прегръщаме за последно, махаме си с 
ръка и се отправяме към митническия контрол. Сладура е пред мен и 
устройството, с което се проверяват обувките за наличието на метал 
започва да писука. Служителят му сочи стола. „И сега какво?, пита ме той. 
- Сядай на стола и си събувай обувките, а сега се дръпни да мина аз.“ До 
тук нищо нередно, мисля си аз. Обаче докато свалям коланчето от полата 
си и вадя мобилните устройства от чантата си, за да ги поставя в 
пластмасовата кошница, виждам как един от служителите на скенера се 
изправя и се подпира на свитите си на юмруци ръце върху масата. Сега пък 
какво става? Без проблем минавам през скенера и трябва да издържа едно 
старателно опипване, макар че ако си бях свалила дрехите, щеше да се 
види, че не нося нищо. Не ми понася, но какво да се прави. „Този багаж 
чий е? - ме пита служителят, отправил поглед към мен, тъй като първа съм 
преминала контрола.“Не знам.“ - отговарям му аз, макар да знам, че 
същата торба я носеше не кой друг да е, а Мóмчето. Ето и другите сладури 
прескачат проверката, а служителят отново повтаря въпроса си. „Мой е.“ - 
отговаря простичко Мóмчето. Служителят отваря торбата и вади ролка 
широко тиксо. „Това е забранено, казва той и го отнема – Ами добре, 
съгласява се Мóмчето.“ „За какво ти е това тиксо?, питам го аз, 
недоумявайки какви ги върши. - Не е мое. Майката на Ханъм го даде за 
всеки случай.“  На граничния контрол поне няма проблеми и се отправяме 
към салона. Извадила съм таблета, за да им правя снимки. Всичкознаещата 
ми махва, че не иска и закрива лицето си, обляно в сълзи. Докато чакаме 
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Мóмчето се тюхка за мъката, която е налегнала сърцето му, причинена от 
раздялата с Родината. „Коя родина?, питам аз. - Азербайджан, отговаря ми 
той и настъпва поредният кикот.“  
 Някак с весели закачки и опитите на Усмивчицата да каже беш, 
времето минава неусетно. Хайде към гейта! По ръкава, по ръкава и ето че 
сме вече в самолета за Истанбул. Турската преса, тихата турска музика, 
която долита от борда на самолета и усмихнатите стюардеси, които ни 
посрещат с вече познатото Хош гелдиниз, ми напомнят, че вече съм на път 
за дома. Качваме се едни от първите и си правя криви сметки да поспя. 
Друг път, ама. Зад мен се настаняват двама седемгодишни близнаци и 
започват ритмично да ритат седалката ми. До мен сядат две момчета, които 
отиват на своето лятно училище в Чехия. Ритниците отзад стават 
нетърпими. Молбата ми да спрат да ритат дава някакъв временен резултат 
и аз се унасям в сладостна дрямка. По някое време усещам някой да ме 
бута. Едно от момчетата ми съобщава, че са дали менюто. Следват 
задължителните указания за безопасност на полета и обръщението на 
капитана на турски и на английски. Машините са подгрети и самолетът 
рулира по пистата. Значи ще поспя. Пак не ми се удава. Пред премрежения 
ми поглед виждам една протегната ръка, която държи телефон и снима. 
„Може ли?, пита малкият.  - Дай телефона.“ То се е видяло, че няма да 
мога да поспя, барим да направя на момчето хубаво клипче. Изобщо не ми 
идва на ума да си включа таблета, който по навик отдавна съм изключила. 
Пред очите ми се разкрива нощната красавица Баку. Хиляди светлини 
проблясват в мрака. Вижда се крайбрежният булевард, държавният флаг и 
Кристъл хол. Неописуема красота на града на ветровете. Не след дълго 
преустановявам снимането и подавам телефона на щастливия малчуган. 
Малко да подремна, но тъкмо съм се унесла и усещам една леко потупване 
по рамото. Стюардесите вече сервират храната и момчето до мен ми 
подава кола. Отказвам я и моля за кафе. „С повече шекер, моля.“ Малкият 
ме гледа да ям тостера си с кашкавал и недоверчиво ме пита какво е. 
„Сандвич с кашкавал. Вкусен е.“ - отговарям му аз. След известно чудене 
момчето се заема с тостера си. Оставила съм си су бюреито (водна баница) 
за накрая. Чудесен вкус, който ме връща в спомените ми към Истанбул. А 
нали точно там отивам? Сещам се за поредния анекдот, свързан с 
пътешествието на един европеец в Анкара. Попитали го какво най-много 
му е харесало в Анкара, а той отговорил: Обратният път към Истанбул. 
Връщам се към Истанбул, но и към свободата. Връщам се към място, 
където можеш да направиш всичко, което поискаш и да кажеш всичко, 
което мислиш, без да вземаш разрешение за едно или друго нещо. 
Напускам държавата на големите духовни, етнически и религиозни 
контрасти, начертани от хора, с които съдбата ме срещна. Само да не беше 
онази изгаряща тънка червена нишка, обгорила всичко, до което се 
докосне.  



 
 

86 
 

 Оставям съжденията и решавам да се отпусна и да поспя след 
закуската, изпреварила съня ми. Поредна грешка! Тъкмо съм задрямала и 
се събуждам от гореща течност, която се стича по бедрото ми и попива в 
полата. Малкият е ливнал кафето си точно върху крака ми, а бялата ми 
пола вече е безвъзвратно лекьосана. На отиване – леке от чай, на връщане – 
от кафе. Без леке не мога да мина през Истанбул и това е! 
 Кацаме на най-голямото летище в Турция. Никакви ръкопляскания за 
пилота, значи още сме на Изток. Полетът е с малко закъснение, но това 
изобщо не е нищо в сравнение с това, което ни чака. Слизаме. Мóмчето 
куцука, надянал джапанки, подпирайки се на едно от момичетата. Потокът 
от пътници буквално ни повлича. Следваме стрелките за трансфера. 
Стрелките на часовника се местят по-бързо, отколкото ни се иска. 
Нареждам се на опашката за трансфер. Всичкознаещата обаче продължава 
напред и спира. Останалите от групата я следват неотлъчно. Абе тези 
какво правят?, почвам да се чудя. След като съм изминала част от 
опашката в заграждението, им махам да идват на опашката и да не чакат. 
Петимата стоят като препарирани и не помръдват. Ядосвам се и напускам 
опашката изпод лентата, играеща роля на коридор. Отивам при тях и им 
правя забележка, че нямаме никакво време. Те видели гейта на табло и 
Всичкознаещата ми сочи гейт със същия номер. „Трябва да минем през 
опашката за трансфер,  не сме за тук.“ - настоявам аз. Почти сме се скарали 
с Всичкознаещата. Тръгвам към близкото гише за информация и 
служителят буквално потвърждава думите ми. Най-накрая Всичкознаещата 
тръгна, навирила глава, а останалите я следват. Що за детинщини? Дори не 
получавам извинение. Еее, нещо взема да ми писва. Редя се вече втори път 
на опашката и бавно се придвижваме към гейта. Двама служители 
проверяват бордните карти и поставят печати. Полетът има закъснение, 
ама трябваше да ги оставя да си седят като пънчета пред грешния гейт. За 
съжаление не ми е в програмата. Щом си с деца на море, това е 
положението!  
 Заемаме местата си и отлитаме за София. Закусваме втори път. 
Когато наближаваме София, Дългото бедро възкликва: „Колко са ни 
красиви планините! Като застлани със зелено килимче са!“ Докато чакаме 
реда си да слезем от самолета виждам как разтоварват килимите на нашата 
Ханъм. А, значи поръчката е изпълнена! Преминаваме граничен контрол, 
където ни посрещат намусени служители, все едно някой им е изял 
закуската. Вече сме на наша територия окончателно и безвъзвратно.  
 Посреща ме сутрешният хлад на София. Приключи едно лятно 
приключение в сърцето на Азия, с интересни срещи с чуждоземци, което 
ме върна 30 години назад в спомени, уж безвъзвратно отлетели.  
 Азербайджан се оказа безкрайно интересна източна приказка. 
Страната на огъня, чиито червени пламъци белязаха нашия 12-дневен 
престой. Едно уникално и неподправено гостоприемство, присъщо на 
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Изтока. Много любопитни хора, чиято ценностна система е на ръба на 
промяната, довята от ветровете в модерната столица Баку. И за десерт: 
една група опърничави българи, дръзнали да отстояват ценните 
придобивки на крехката ни демокрация.  
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